






 

 

P.OF/3/09/meble /2018                    
                                                  Załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia  25.09.2018r 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa : …………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................... 

 

Poczta elektroniczna :                                       Strona internetowa :   

Nr telefonu ………………………..                / faks ……………………….. 

 REGON :  ………………………..                 NIP :  ………………………… 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wykonanie dostawę i montaż  mebli 

w ilościach i o wymiarach podanych w Zaproszeniu do składania ofert 

(P.OF/3/09/meble/2018)  dla Filii bibliotecznej Nr 6  MBP w Kielcach , oferujemy cenę jak 

niżej: 

 

1.  Oferuje za wykonanie  zamówienia : (w tej części należy przenieść ceny i wartości z 

formularza cenowego zał. Nr 2 do Zaproszenia P.OF.3/09/meble/2018) 

 

cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 

 Razem brutto : ……………………………..zł,  

słownie: …………………………………………………………………………….. …zł 

 

 

 

Wykonam zamówienie w terminie  : ……………………………………….2018r 

 

Termin płatności: ……….. dni,  

okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) : ………… 

Reklamacje będą załatwiane w terminie  do ……………… dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………….. 

- załatwienie wykonania reklamacji : do ……… dni 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba/Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy z danymi do kontaktu; telefon, adres poczty elektronicznej) 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2)............................................................................................................................................ 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia: 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty , nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz 

postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Nie zalegamy z podatkami do Urzędu Skarbowego i składkami do ZUS. 

6. Nie posiadamy żadnych zobowiązań i nie zalegamy z płatnościami wobec Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

7. Zapoznaliśmy się z klauzulą RODO – i nie wnosimy/ wnosimy zastrzeżeń 
                                                                               ( pozostawić właściwe) 

 

 

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi. 

 2.  Formularz cenowy 

3. Parafowany wzór umowy 

Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

 
1. ………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

......................................................                             .................................................... 

 miejscowość                                                            data, podpisy i pieczęć firmowa 

 

/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/pieczęć imienna 

 

 

 

Zał.  

1.Formularz cenowy - 1 szt. 

2. Parafowany wzór umowy  

 

 



Zał. Nr 2 do Zaproszenia P.OF. 3/09/meble/2018 

 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

/WYKONAWCA - Nazwa firm, adres i dane kontaktowe 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

Lp.  Nazwa /asortyment Cena 

netto 

 X 

Ilość 

Wartość 

 netto 

+ 

VAT 

Wartość 

brutto 

 

1 Poz. 1 z 

Zaproszenia 

Regał z płyty 

meblowej jasny buk 

2500mmx700mm 

x250mm 

 1    

2 Poz. 2 z 

Zaproszenia 

Regał z płyty 

meblowej jasny buk 

2000mmx600m 

x250mm 

 1    

3 Poz. 3 z 

Zaproszenia 

Szafa aktowa 

2500mmx700m 

x650mm 

 1    

4 Poz. 4 z 

Zaproszenia 

Regał metalowy 

1950mmx950mm 

x950mm 

 10    

5 Poz. 5 z 

Zaproszenia 

Półki w kolorze buk 

Ø18mm 954mm 

x204mm 

 

 240    

6 Poz. 6 z 

Zaproszenia 

Biurko 

1550mmx700mm 

h-750mm 

 1    

7 Poz. 7 z 

Zaproszenia 

Fotele obrotowe 

skóra /skay 

 2    

8 Poz. 8 z 

Zaproszenia 

Regał książkowy z 

wycięciami w jednym 

boku 

 2    

9 Poz. 9 z 

Zaproszenia 

Regały niskie 

H – 950mm 

 2    

10 Poz. 10 z 

Zaproszenia 

Regał książkowy 

1900mmx900mm 

x230mm 

 7    

11 Poz. 11 z 

Zaproszenia 

Stolik dziecięcy  2    

12 Poz. 12 z 

Zaproszenia 

Krzesełka dla dzieci  4    

13 Poz. 13 z 

Zaproszenia 

Odbojnica oklejana  

1650mm x 300mm 

Ø18mm 

 1    

14 Poz. 14 z 

Zaproszenia 

Fotele obrotowe- 

popielate ciemne 

 4    

                          RAZEM 

 

   



 

 

Łącznie za  w/w oferujemy cenę : 

 

netto; ..................................zł, słownie: ............................................................................................. 
 

....................................................................zł  + Podatek VAT :...................................zł. 

 

RAZEM BRUTTO: .................................................zł, 
słownie: ...............................................................................................................................zł 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ........................................................................... 

                                                                       (pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej) 

 



 

Klauzula informacyjna –P.OF/3/09/meble/2018 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna                               
w Kielcach, ul. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach jest Pani Renata 
Sztandera, kontakt: renata.sztandera@mbp.kielce.pl, tel. 41 368 54 09; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym na 
podstawie art. 4 pkt.8  ustawy PZP i Regulaminu postępowania MBP w Kielcach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub dłuższym jeżeli 
wynika to z odrębnych przepisów prawa. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 

 



                                  
 

                       WZÓR                ///     Umowa Nr ……./meble/2018 
 
 Zawarta w dniu   ………….. 2018r, pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach, ul. 
M. Konopnickiej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Kielce 

pod numerem RIK – 7/02, Regon: 292652791, NIP: 657-24-54-840, reprezentowaną przez; 
  1. Andrzeja Maćkowskiego - Dyrektora 
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym ,  
a 
 
………………………………………………………………………………………. 
Reprezentowanym przez: 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą , została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

                                                                     § 1 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 25.09. 2018 roku i ustaleniu cen w oparciu 

o przedstawione oferty,  wybrano na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i  

Regulaminu MBP, do realizacji zamówienia ofertę firmy: …………………………………………….                                    
 
                                                                   § 2 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, wykonanie mebli  bibliotecznych dla filii Nr 6 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Kielcach z płyt meblowych o grubości 18mm, blaty biurek grubość płyty 25-

32mm, laminowanych dwustronnie w kolorze jasny buk, zgodnych z wymiarami podanymi w 

zaproszeniu do składania ofert, oraz dostawa ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. 

 

1. Regał z płyty meblowe /jasny buk Ø18mm/ - 2500mm x 700mmx gł. 250mm, 8/ 9 półkowy 

/prześwit pomiędzy pólkami 25/26cm  tył pełny z płyty HDF 2-3mm – 1szt. 

 

2. . Regał z płyty meblowe /jasny buk Ø18mm/ - 2000mm x 600mmx gł. 250mm, 7 półkowy 

/prześwit pomiędzy pólkami 25/26cm  tył pełny z płyty HDF 2-3mm – 1szt 

 

3. szafa aktowa h - 2500mm x 700mm gł. 650mm -7 półek  z regulowaną wysokością- 1 szt. 
jasny buk Ø 18mm, jedno – drzwiowa otwierana na prawo, zamykane na zamek typu yalle , 

łucznik lub podobny  

 

4. Regał metalowy –/ kolor żółty mat. Ustalony z zamawiającym, malowane proszkowo lub 

natryskowo/ ; h- 1950mm – szerokość 950mm , gł. 270mm. Konstrukcja z profilu 

zamkniętego 25mmx25mm, półki z kątownika 20mmx20mm , 6 półkowy – dolna pólka na 

wysokości 170mm /od dolnej krawędzi/ półki z płyty meblowe Ø18mm - buk  

Z tyłu każdej półki ogranicznik z płyty meblowej h. - 120mm szer.taka jak  półki 

Z boku regału po 2 ograniczniki z płaskownika szer. 20-25mm – od dolnej półki do ½ wys. 

ostatniej półki, - 10szt. 

 

5. półki w kolorze jasny buk - Ø 18mm.   954mm x 204mm                               – 210szt 

 

6. biurko - płyta jasny buk - 1500mm x 700mm - h - 750mm.. z półką pod klawiaturę. Ø blatu 

28-36mm. z szafką z 3 szufladami , górna zamykana na klucz / szafka szer. 400mm x gł. 

700mm/ - rogi przednie blatu zaokrąglone. - 1szt.  

 

7. fotele obrotowe obicie skay/skóra- brąz  -  2 szt.  z niżej podanymi mechanizmami ; 

   regulowana siła oporu oparcia, możliwość swobodnego kołysania się, blokada oparcia w 

pozycji do pracy, płynnie regulowana wysokość regału. 
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8.Regały książkowe z płyty Ø 18mm - jasny buk - 2100mm x 900m - x 300mm, 6/7 półkowy 

- prześwit pomiędzy półkami 230/240mm. - jeden boki regału z wycięciem do wysokości 

760mm , szerokość wycięcia 150mm. 1 półka na wysokości 760mm licząc od dolnej 

krawędzi, pozostałe co 230/240mm, - 2 szt. 1 regał z wyciętym bokiem z prawej strony, drugi 

regał wycięcie w lewym boku. –  2 szt.  

 

9. Regały z płyty Ø18mm/jasny buk – niskie; 

h-950mm, szer. 900mm, gł. 250mm – 4 półkowy,  prześwit pomiędzy półkami 230mm z 

cokolikiem h-50mm, z tyłu półek poprzeczka o h-120mm. 2szt.  

 

10. Regał książkowy -h- 1900mm x 900mm x 230mm /gł./ , 6 półkowy /jasny buk/ - tył pełny 

– z białej płyty MDF/ lub zamiennie poprzeczki szer. 120mm, górne rogi regału zaokrąglone, 

prześwit pomiędzy pólkami 250mm, z cokolikiem 50mm. – 7szt  

 

11. stolik z płyty meblowe / zaokrąglone rogi/ h- 670mm,  750mmx 800mm  - z płyty 

meblowej Ø 25/32mm , jeden niebieski drugi żółty obrzeża w przeciwnym kolorze tj. przy 

blacie żółtym - niebieskie , nogi drewniane lub metalowe malowane Ø 25 -30mm malowane 

w kolorach przeciwstawnych do blatu  - 2 szt.  

 

12. krzesełka dla dzieci – 8-10 lat – w kolorach jaskrawo żółtym lub niebieskim – 4 szt.  

 

13. Odbojnicea- 1 szt. 165cm x 30cm / jasny buk/ Ø18mm,  

 

14. fotele obrotowe obicie skay/skóra/materiał- w kolorze ciemny popiel -  4 szt.  z niżej 

podanymi mechanizmami ; 

   regulowana siła oporu oparcia, możliwość swobodnego kołysania się, blokada oparcia w 

pozycji do pracy, płynnie regulowana wysokość regału.  

                                                                                                                                                                
                                                                      § 3 

 Termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2, ustala się na 30 dni, od daty podpisania umowy. 

Wykonawca może dostarczać meble partiami, przekazanie nastąpi protokołem odbioru. 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                    § 4  

 

Wartość zamówienia o którym mowa w § 2 niniejszej umowy ustala się na kwotę podaną w  ofercie 

Wykonawcy, którą uznano za najkorzystniejszą. 

 Łącznie za  wymienione w  §2  umowy meble Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:    
 
   
Netto: ………………………., słownie:……………………………………………………………… 

+ 23% VAT w kwocie: 1 179,44zł 
RAZEM brutto: ………………..  Słownie:  

 
                                                                   § 5 

1. Wykonawca za dostawę mebli określonych w § 2 umowy,  wystawi Fakturę całościową po 

dostarczeniu  mebli w miejsce przeznaczenia, potwierdzoną protokołem odbioru przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, płatność będzie odbywać się przelewem na konto Wykonawcy wskazane 

na Fakturze, w łącznej kwocie określonej w § 4  umowy,  w terminie do 21 dni od daty wystawienia 

faktury VAT.      

2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do możliwości zwiększenia/ zmniejszenia zamówienia do 30% 

wartości zamówienia podstawowego. W przypadku zaistnienia zamówienia dodatkowego, 

Zamawiający złoży Wykonawcy zapytanie ofertowe, a Wykonawca przedstawi dodatkową ofertę  

cenową z zastosowaniem takich samych stawek kalkulacyjnych jak w zamówieniu podstawowym. 
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                                                                       § 6 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5  dni od daty powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy przysługuje 

tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej w protokole odbioru .    

                                                                                                                   

                                                                    § 7 

 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym, a także w 

okresie gwarancyjnym – w wysokości 3 %  wartości netto, za każde 10 dni opóźnienia w  tej części 

zamówienia, której opóźnienie dotyczy. 

 Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potracenie jej z wynagrodzenia netto Wykonawcy 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowane winą Wykonawcy, 

zapłaci on Wykonawcy tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia 

udokumentowanego protokołem odbioru. 

 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

                                                                   § 8 

 

1.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maja zastosowania przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 

tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

 

4.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

                                                         

                                                                   § 9 

 

Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi protokołem odbioru w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

                                                               

                                                                  § 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

. 

 

 
            WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

     ………………………………                                         ………………………………. 
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