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PROJEKT „ ICEMAN - ANTI-ICING SUSTAINABLE SOLUTIONS BY DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ICEPHOBIC COATINGS” 
Nr umowy: NOR/POLNOR/IceMan/0061/2019-00 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH KONKURSU POLNOR 2019 CALL 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych  
w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021  

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/IceMan/2021 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z Oferentów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego 

przed przystąpieniem do składania Ofert.  

 

 

Warszawa, dnia 13 grudnia 2021 r. 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS 

Ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa 

KRS: 0000168243, NIP: 5262740203, REGON: 015532308 

Osoba do kontaktu (w tym pytania do Zamawiającego) 
Andrzej Woroniecki 

E-mail: info@technologypartners.pl 

(temat wiadomości e-mail: „Zapytanie Ofertowe – Tunel aerodynamiczny niskich prędkości do badań 
oblodzenia”) 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

KODY CPV 

38970000-5: Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Tunel aerodynamiczny niskich prędkości do badań oblodzenia (1 szt.). 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Wymiary tunelu 

Maksymalne wymiary odpowiednie dla pracy w laboratorium – długość x szerokość x wysokość – 5 m x 2 m 

x 2,9 m 

2. Obciążenie podłogi  

Zgodność z najwyższym dopuszczalnym obciążeniem <10 kN/m2 

3. Sekcja testów 

Należy zainstalować zamkniętą sekcję testów. Zostaną zamontowane dwa okna boczne i jedno okno 
dachowe (roof window). Szyby powinny być wykonane ze szkła. Obszar widoczności przez okna boczne 
powinien mieć min. 200 mm wysokości i min. 350 mm długości bez przerw. 

4. Ograniczenia mocy  

Ograniczenie mocy w tunelu, w tym pomiar przepływu w technologii kontrolno-pomiarowej – 16 A. 

5. Przekrój poprzeczny  

Prostokątny przekrój poprzeczny (wysokość x głębokość) o wymiarach: min. 150 mm x min. 150 mm 

6. Prędkość wiatru 

Maksymalna prędkość wiatru na odcinku testowym: min. 30 m/s 
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7. Współczynnik przewężenia (contraction ratio) 

C = 
Awlotu dyszy 

Awylotu dyszy 

Min. 4 

8. Długość sekcji testów 

Min. 200 mm 

9. Stopień turbulencji  

Mierzony przy 50% prędkości maksymalnej, w 9 punktach pomiarowych w przekroju rdzenia na początku 
odcinka pomiarowego (odpowiada 75% przekroju pomiarowego). Pomiar z wykorzystaniem rurki Pitota w 

początkowym obszarze odcinka pomiarowego, czas pomiaru 120 s w każdym punkcie. Częstotliwość 
pomiaru 100 Hz. 

Maks. 0,6% 

10. Dotykowy panel kontrolny do tunelu powietrznego 

• Barometryczny czujnik ciśnienia 

• Dyferencyjny czujnik ciśnienia dla statycznego ciśnienia 

• Czujnik do badania temperatury powietrza 

• Program do wyświetlania i kontroli kompatybilny z Windows 

• Dokładność pomiarów z min. 1% mierzonej wartości 

11. Zgodność CE 

Zgodność CE wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC (znowelizowanej przepisami 596/2009; 18 czerwca 
2009 oraz 2009/127/EC; 20/20/2009 and AB1. L76; 16 marca 2007). 

Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wymienionymi powyżej technicznych parametrami. 
 

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dodatkowo realizacja przedmiotu zamówienia musi obejmować w ramach oferowanej ceny: 

• dostawę tunelu w terminie max. 20 tygodni od momentu przyjęcia zamówienia (podpisania umowy) 
po dostawę wszystkich elementów, łącznie z instalacją, 

• próbne uruchomienie tunelu,  

• przeszkolenie kadry Zamawiającego (min. 3 osoby) w zakresie jego obsługi (obejmujące wszystkie 
funkcjonalności tunelu i oprogramowanie do jego obsługi) w miejscu jego instalacji, 

• przekazanie dokumentacji technicznej, arkuszy danych i instrukcji obsługi tunelu w języku polskim 
lub angielskim, 

• zapewnienie świadczeń gwarancyjnych bez ograniczeń godzin pracy w okresie minimum 12 

miesięcy, w tym wsparcia technicznego (w przypadku pytań natury technicznej ze strony 
Zamawiającego).  

Dokument potwierdzający zapewnienie świadczeń gwarancyjnych we wskazanym w Ofercie okresie powinien 

zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.  
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DOCELOWA LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MIEJSCE DOSTAWY) 

Lokalizacja na terenie Polski, wskazana przez Zamawiającego. 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji Umowy): najpóźniej 20 tygodni od podpisania 

Umowy. 

Wskazany termin może ulec przesunięciu na warunkach określonych we Wzorze Umowy. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

WARUNKI PODSTAWOWE  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  
2. Wobec Wykonawcy składającego Ofertę nie została otwarta likwidacja lub nie ogłosił on upadłości.  
3. Wykonawca musi posiadać zdolność wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dostarczenia i instalacji 

przedmiotu zamówienia o specyfikacji określonej w pkt II Zapytania Ofertowego, w terminie określonym 
w pkt III Zapytania Ofertowego.  

4. Wykonawca musi zaproponować w ofercie urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z oficjalnego źródła 
sprzedaży oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.  

5. Wykonawca dołącza do Oferty specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (w języku polskim lub 
angielskim). Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna potwierdzać spełnienie przez 
oferowane urządzenie wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o wyjaśnienie/doprecyzowanie przedstawionej specyfikacji technicznej.  

6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną Ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną Ofertę, 
zostanie wykluczony z postępowania.  

 

Ponadto wykluczeniu podlega Wykonawca, którzy umyślnie lub przez rażące niedbalstwo złożył 
nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania. 
 

WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POWODU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  
Z ZAMAWIAJĄCYM  

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany z publikującym niniejsze Zapytanie Ofertowe 

osobowo lub kapitałowo, co potwierdza stosownym oświadczeniem stanowiącym element Oferty wg wzoru 
przedstawionego w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające m.in. na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
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• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia 
ww. przesłanek wykluczenia bez podania przyczyn. 
 

SPOSÓB WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

Wykonawca potwierdza spełnianie ww. warunków poprzez podpisanie stosownych oświadczeń, 
stanowiących element Oferty wg wzoru przedstawionego w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego. 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY 

PRZYGOTOWANIE OFERTY 

Przed przystąpieniem do składania Oferty, każdy z Wykonawców obowiązany jest zapoznać się z treścią 
niniejszego Zapytania Ofertowego oraz stosować się do wszystkich wymogów w nim zawartych.  
 

Wykonawca składa Ofertę przygotowaną wg wzoru przedstawionego w Załączniku 1 do Zapytania 

Ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, czytelnie 

ręcznie lub komputerowo. Oferta musi być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. 

Wszystkie strony Oferty, na których znajduje się tekst powinny być ponumerowane kolejno, z zachowaniem 
ciągłości numeracji.  
 

Przygotowana Oferta oraz załączniki muszą zostać wydrukowane, podpisane (a wszystkie strony Oferty 

parafowane) przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy, a następnie 
zeskanowane. Dopuszcza się również możliwość zapisu przygotowanej Oferty jako plik pdf (bez konieczności 
parafowania stron) i opatrzenia go podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) 
do reprezentowania Wykonawcy. Tak przygotowana Oferta oraz załączniki – jako pliki .pdf – powinny zostać 
przekazane Zamawiającemu.  
 

Wszelkie zmiany i poprawki w tekście Oferty muszą zostać wprowadzone przed zeskanowaniem podpisanej 

Oferty lub przed opatrzeniem jej podpisem elektronicznym, w przeciwnym razie nie zostaną przez 
Zamawiającego uwzględnione. W przypadku Oferty przygotowanej w drodze zeskanowania podpisanego 

oryginału, podpisane oryginały Oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza, powinny zostać 
przekazane wraz z załącznikami Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem Oferty. 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych oraz Ofert wariantowych.  
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Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających / dodatkowych. 
 

ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Zamawiający uzna za kompletną Ofertę zawierającą następujące informacje: 

• Datę złożenia Oferty. 

• Dane Oferenta (zakres danych przedstawiono we wzorze Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Zapytania Ofertowego). 

• Łączna cena brutto, cena netto i wartość podatku VAT za realizację zamówienia. Oferowana cena 

winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i musi być wyrażona w złotych 
polskich (PLN) lub Euro (€), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jej wysokość podana 
cyframi oraz słownie. W przypadku niezgodności pomiędzy kwotami, wyrażonymi cyfrowo i słownie, 
Zamawiający za właściwą uznaje cenę podaną słownie. W przypadku ceny wyrażonej w Euro (€), 

ocenie podlega cena w złotych polskich (PLN), przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia złożenia 
Oferty. 

• Okres proponowanej gwarancji. 

 

Oferta zawierać musi wszystkie stosowne oświadczenia (wg wzoru przedstawionego w Załączniku 1 do 
Zapytania Ofertowego), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawionych w 
części IV Zapytania Ofertowego. 

 

Zamawiający uzna Ofertę za kompletną gdy zostaną do niej załączone przez Wykonawcę następujące 
załączniki: 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, lub równoważny dokument w przypadku oferenta zagranicznego, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

• skan podpisanego oryginału pełnomocnictwa do podpisania Oferty, jeżeli osoba składająca na niej 
podpis nie jest upoważniona do reprezentowania Oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami 
regulującymi takie upoważnienie; treść pełnomocnictwa musi wówczas jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

• specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (w języku polskim lub angielskim); specyfikacja 

techniczna oferowanego urządzenia powinna potwierdzać spełnienie przez oferowane urządzenie 
wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym; Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 
wyjaśnienie/doprecyzowanie przedstawionej specyfikacji technicznej. 

• inne dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia, jeśli nie zostały uwzględnione w 
dokumentacji technicznej. 

 

Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie Oferty kompletne. 
 

W przypadku informacji, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa i które powinny być zawarte w treści 
Oferty lub dołączonych do niej załączników, Wykonawca informuję o tym Zamawiającego, przekazując 
informacje, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, w oddzielnym pliku oznaczonym w sposób nie 

pozostawiający wątpliwości, że zawiera informacje niejawne, pozostające wyłącznie do wiadomości 
Zamawiającego (np. „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” w nazwie pliku). 

mailto:info@technologypartners.pl


7  
Fundacja Partnerstwa Technologicznego 
TECHNOLOGY PARTNERS 
Ul. Pawińskiego 5A 
02-106 Warszawa, POLSKA/POLAND 
tel.: (48-22) 658 36 07, (48-22) 658 14 76 
e-mail: info@technologypartners.pl 

 

W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
co do treści złożonej przez niego Oferty lub załączników w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca, który złożył Ofertę jest nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania Ofert, o którym mowa poniżej.  
 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

Zamawiający, ze względu na stan epidemiczny związany z pandemią COVID-19, podjął decyzję o ograniczeniu 
możliwości składania Ofert do drogi elektronicznej.  

 

Oferty z załącznikami należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, przesyłając je na adres e-mail: 

info@technologypartners.pl 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ostateczny termin składania Ofert to 21 grudnia 2021 r., godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie 

zostaną wzięte pod uwagę przez Zamawiającego, bez względu na przyczyny opóźnienia. 
UWAGA: W dniu 20 grudnia 2021 r. Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert. 
Nowym terminem składania ofert jest 23 grudnia 2021 r., godz. 10:00. 

 

ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 

Wykonawca może przed upływem terminu składania Ofert wprowadzić do złożonej przez siebie Oferty 

zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub też wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmodyfikowaną 
Ofertę Wykonawca przesyła na wskazany powyżej adres e-mail, informując Zamawiającego w treści 
wiadomości o dokonaniu zmian w Ofercie i przesłaniu zaktualizowanej wersji. Zamawiający traktować będzie 
poprawioną wersję jako Ofertę ostateczną, podlegającą ocenie. W przypadku wycofania Oferty, Wykonawca 
w treści wiadomości informuje Zamawiającego o wycofaniu swojej Oferty, a Zamawiający nie będzie 
poddawał złożonej wcześniej Oferty ocenie. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

BADANIE I OCENA OFERT 

Niezwłocznie po terminie składania Ofert Zamawiający dokona oceny złożonych Ofert w celu wybrania Oferty 
najkorzystniejszej, tj. Oferty, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Zapytaniu Ofertowym i 
która otrzyma najwyższą ocenę na podstawie kryteriów podanych poniżej.  
 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które: 
1) zostaną złożone w terminie; 
2) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
3) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, m.in. ze względu na niespełnianie warunków określonych w 
pkt V Zapytania Ofertowego.  
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Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty przedstawiono poniżej. 
 

KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium 1 – Cena (waga: 40%) 

Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena ofertowa brutto, obejmująca całość kosztów zamówienia. Cena 

powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) lub w Euro (€) – w przypadku ceny wyrażonej w Euro (€), 

ocenie podlega cena w złotych polskich (PLN), przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia złożenia Oferty. 
Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie 
Zamawiający będzie musiał ponieść na wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT 
oraz innych podatków i opłat, w tym ceł, jak również wszelkich ulg i zwolnień w podatkach i opłatach. Cena 

określona przez Wykonawcę w Ofercie nie może ulec zmianie do dnia podpisania z Zamawiającym Umowy, z 

wyjątkiem sytuacji gdy Umowa byłaby podpisana po terminie związania Ofertą, który został określony w pkt 
V Zapytania Ofertowego.  

 

Kryterium 2 – Parametry techniczne (waga 40%) 

Parametry techniczne podlegające ocenie to:  
• przekrój poprzeczny,  

• prędkość wiatru,  

• współczynnik przewężenia (contraction ratio), 

• długość sekcji testów, 
• stopień turbulencji.  

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane w skali od 0 pkt do 8 pkt.  

 

Kryterium 3 – Okres gwarancji (waga 10%) 

O ocenie Oferty pod kątem tego kryterium decydować będzie czas trwania gwarancji podany w pełnych 
miesiącach. Okres gwarancji podlegający ocenie nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Oferta zawierająca 
okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Udzielenie gwarancji nie wyłącza 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 
 

Kryterium 4 – Termin dostawy (waga 10%) 

Ocena Oferty pod kątem tego kryterium wynikać będzie z zadeklarowanego przez Wykonawcę 
najpóźniejszego możliwego terminu dostawy, podanego w tygodniach. Termin dostawy podlegający ocenie 
nie może być dłuższy niż 20 tygodni. Oferta proponująca termin dostawy dłuższy niż 20 tygodni zostanie 

odrzucona.  

 

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

Kryterium 1 – Cena (waga: 40%) 

Punkty przyznane Ofercie na podstawie kryterium łącznej ceny ofertowej brutto (PKc) obliczone zostaną 

przez Zamawiającego wg wzoru: PKc = (Cnn/Cob) x 40  

Gdzie: 

PKc – punktacja w kryterium ceny 

Cnn – cena najniższa Ofert 

Cob – cena Oferty badanej 

Najwyższa możliwa liczba punktów PKc = 40 
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Kryterium 2 – Parametry techniczne (waga: 40%) 

Punkty na podstawie kryterium parametrów technicznych (PKt) przyznane zostaną Ofercie zgodnie z 

poniższym schematem: 

• przekrój poprzeczny:  

150 x 150 mm  0 pkt 

>150 x 150 i <200 x 200 mm 4 pkt 

≥200 x 200 mm 8 pkt 

• prędkość wiatru:  

30 m/s 0 pkt 

>30 m/s i <40 m/s 4 pkt 

≥40 m/s 8 pkt 

• współczynnik przewężenia (contraction ratio):  

4  0 pkt 

>4 i <6 4 pkt 

≥6  8 pkt 

• długość sekcji testów:  

200 mm 0 pkt 

>200 mm i <400 mm 4 pkt 

≥400 mm 8 pkt 

• stopień turbulencji:  
0,6 % 0 pkt 

<0,6 % i >0,5 % 4 pkt 

≤0,5 % 8 pkt 

Najwyższa możliwa liczba punktów (suma punktów przyznanych w ramach 5 powyższych parametrów): 
PKt = 40 

 

Kryterium 3 – Okres gwarancji (waga: 10%) 

Punkty na podstawie kryterium okresu gwarancji (PKg) przyznane zostaną Ofercie przez Zamawiającego 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Okres gwarancji Punkty przyznane ofercie 

12 miesięcy 0 

13-23 miesiące  5 

24 miesiące lub więcej 10 

Najwyższa możliwa liczba punktów PKg = 10 

 

Kryterium 4 – Termin dostawy (waga: 10%) 

Punkty na podstawie kryterium terminu dostawy (PKd) przyznane zostaną Ofercie przez Zamawiającego 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Termin dostawy Punkty przyznane ofercie 

20 tygodni 0 

13-19 tygodni  5 

12 tygodni lub mniej 10 
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Najwyższa możliwa liczba punktów PKd = 10 

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW 

Łączna suma punktów (PK) z powyższych kryteriów oceny Ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie obliczona 
wg wzoru: 

PK = PKc + PKt + PKg + PKd 

Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100. 
 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów (PK). Jeżeli 
więcej niż jedna oferta otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze Ofertę z lepszymi 
parametrami technicznymi. 

VII. ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ 

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY 

O wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający informuje drogą elektroniczną:  

• Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, zapraszając go do podpisania Umowy na realizację 
zamówienia; 

• Każdego z pozostałych Wykonawców, podając przyznaną jego Ofercie punktację oraz informując o 
Wykonawcy, którego Oferta uznana została za najkorzystniejszą i przyznanej jej punktacji.  

 

Umowa zostanie przygotowana przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem zamieszczonym jako Załącznik 2 do 

Zapytania Ofertowego. Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z Umowy, będzie tożsamy z jego 
zobowiązaniem zawartym w Ofercie. 

 

Termin i miejsce podpisania Umowy zostaną wskazane przez Zamawiającego, przy czym podpisanie Umowy 

powinno nastąpić najpóźniej 5 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy informacji o dokonaniu wyboru 

złożonej przez niego Oferty. W ustalonym dniu zawarcia Umowy przedstawiciel Wykonawcy, uprawniony do 

reprezentowania go, powinien przybyć w ustalone miejsce celem podpisania Umowy lub podpisać Umowę 
podpisem kwalifikowanym zgodnie z instrukcją Zamawiającego. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający 
dokona wyboru najkorzystniejszej z pozostałych Ofert i wyłonionego w ten sposób Wykonawcę zaprosi do 
zawarcia Umowy, zgodnie z procedurą opisaną w pkt VII Zapytania Ofertowego. W przypadku braku innych 

Ofert, spośród których Zamawiający mógłby wybrać Ofertę najkorzystniejszą i zaprosić do podpisania Umowy 

Wykonawcę, który ją złożył, Zamawiający unieważnia postępowanie zamówieniowe. 
 

WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy podpisanej z Wykonawcą realizującym 
przedmiot zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania.  
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Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie na mocy zgodnych oświadczeń woli obu Stron. Zmiany 

mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w 
przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych np. siłą wyższą. 

 

Szczegółowe warunki zmiany Umowy określa wzór Umowy, przedstawiony w Załączniku 2 do Zapytania 
Ofertowego.  

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORM. Z ART. 13 RODO) 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  
 

Zamawiający informuje Wykonawców, że: 
• Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Fundacja Partnerstwa Technologicznego 

TECHNOLOGY PARTNERS, z siedzibą w Warszawie, 02-106, ul. Adolfa Pawińskiego 5A. 
• Dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

• Odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 

2014-2021, oraz innymi aktami regulującymi zasady dofinansowania projektu, w ramach którego 

realizowane jest niniejsze zamówienie. 

• Dane osobowe Wykonawców będą przechowywane przez okres wymagany Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, oraz innymi aktami regulującymi zasady 
dofinansowania projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie. 

• Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest 
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

• W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

• Wykonawcy posiadają: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, oraz innymi aktami regulującymi zasady 
dofinansowania projektu; 

- 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, przy czym prawo 

do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
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lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawcy uznają, 

że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

• Wykonawcom nie przysługuje: 
- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Zapytania Ofertowego lub unieważnienia postępowania w całości 
lub w części bez podania przyczyny na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego 

wyboru najkorzystniejszej Oferty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
względem Zamawiającego. 
 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór Oferty 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wzór Umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Zapytania Ofertowego nr 02/IceMan/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

 

 

[Miejscowość, data] 
 

O F E R T A  

 

przygotowana w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 02/IceMan/2021 z dnia 13.12.2021 r.,  

opublikowane na potrzeby projektu “IceMan - Anti-icing sustainable solutions by development 

and application of icephobic coatings” (umowa nr NOR/POLNOR/IceMan/0061/2019-00), 

realizowanego w ramach konkursu POLNOR 2019 Call 

ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS 

ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa 

KRS: 0000168243, NIP: 5262740203, REGON: 015532308 

 

 

OFERTA 
 

Ja (My) niżej podpisany (podpisani), w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 02/IceMan/2021 z dnia 13 

grudnia 2021 r. i działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, składamy następującą Ofertę: 

 

1. WYKONAWCA  

 

Nazwa ……………………………………..…………………………………………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………………………………………………….…. 
KRS1 ……………………………………………………………………………………………………….…. 
REGON2 ………………………..………………………………………………………………………………… 

NIP3  ………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 
1 Jeśli dotyczy. 
2 W przypadku Oferenta z zagranicy – nazwa i numer właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
odpowiadającej polskiej ewidencji działalności gospodarczej. 
3 W przypadku Oferentów z zagranicy – nr VAT. 
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Reprezentowany przez (osoba składająca podpis pod Ofertą): 
Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………….…. 
Stanowisko  …………………………………………………………………………..……………………………… 

Telefon  …………………………………………………………………………..……………………………… 

Adres e-mail  …………………………………………………………………………..……………………………… 

 

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przedstawioną Ofertą (jeśli inna niż osoba wskazana powyżej): 
Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………….…. 
Stanowisko  …………………………………………………………………………..……………………………… 

Telefon  …………………………………………………………………………..……………………………… 

Adres e-mail  …………………………………………………………………………..……………………………… 

 

2. CENA  

 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie Tunelu 

aerodynamicznego niskich prędkości do badań oblodzenia, przeszkolenie kadry Zamawiającego (min. 3 

osoby) w zakresie obsługi oraz zapewnienie świadczeń gwarancyjnych, na warunkach określonych w 
Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami, w następujących cenach:  
 

CENA NETTO (BEZ PODATKU VAT) ZA WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

 ………………………………………………… PLN / EURO*  

(słownie: ………………………………………………………………………………..…………………………………………… złotych / Euro*) 

 

PODATEK VAT (wg obowiązujących przepisów) 
 

 ………………………………………………… PLN / EURO*  

(słownie: ………………………………………………………………………………..…………………………………………… złotych / Euro*) 

 

CENA BRUTTO (BEZ PODATKU VAT) ZA WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

 ……………………………………………… PLN / EURO*  

(słownie: ………………………………………………………………………………..……………….……………………… złotych / Euro*) 

 

__________________ 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

3. CZĘŚĆ OPISOWA OFERTY:  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tunel aerodynamiczny niskich prędkości do badań oblodzenia  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 

w tym parametry podlegające ocenie punktowej, wskazane w Zapytaniu Ofertowym: 
• Przekrój poprzeczny:  ……… x …..… mm 

• Prędkość wiatru:  ………. m/s 

• Współczynnik przewężenia:  ………. 
• Długość sekcji testów:  ………. mm 

• Stopień turbulencji:  ………. % 

 

DODATKOWE USŁUGI  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

 

GWARANCJA 

……... miesięcy 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

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

 

4. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY  
 

• Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego, w odpowiedzi na które składana 
jest niniejsza Oferta i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne dla jej przygotowania Oferty. 
Oświadczam również, że nie wnosimy zastrzeżeń do Zapytania Ofertowego oraz wzoru Umowy, 
stanowiącego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego, i akceptujemy warunki w nich zawarte.  

 

• Oświadczam(y), że w podanej w Ofercie cenie zawarte zostały wszystkie koszty realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

 

• Oświadczam(y), że zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie ……….. tygodni od dnia 

podpisania Umowy na wykonanie zamówienia. 
 

• Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert, tj. dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

• Oświadczam(y), że w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej Oferty zobowiązuję(-emy) się 
do podpisania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

• Deklaruję(-emy), iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w Ofercie są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 
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Ponadto składam(y) poniższe oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
przedstawione w części IV Zapytania Ofertowego:  
 

• Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki przedstawione w części IV Zapytania Ofertowego, opisane w 

następujący sposób:  

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  

- Wobec Wykonawcy składającego Ofertę nie została otwarta likwidacja lub nie ogłosił on upadłości.  
- Wykonawca musi posiadać zdolność wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dostarczenia i instalacji 

przedmiotu zamówienia o specyfikacji określonej w pkt II Zapytania Ofertowego, w terminie 

określonym w pkt III Zapytania Ofertowego.  

- Wykonawca musi zaproponować w ofercie urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z oficjalnego 
źródła sprzedaży oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.  

- Wykonawca dołącza do Oferty specyfikację techniczną oferowanego urządzenia (w języku polskim 
lub angielskim). Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna potwierdzać spełnienie 
przez oferowane urządzenie wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie/doprecyzowanie przedstawionej specyfikacji technicznej.  

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną Ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną 
Ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.  

 

• Oświadczam(y), że nie jestem(-śmy) podmiotem osobowo lub kapitałowo powiązanym z 
Zamawiającym, który opublikował Zapytanie Ofertowe, w odpowiedzi na które składana jest niniejsza 
Oferta. 

 

5. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Do Oferty, sporządzonej w formie pisemnej, załączamy następujące dokumenty:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, lub równoważny dokument w przypadku oferenta zagranicznego, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 

2. (jeśli dotyczy) Skan podpisanego oryginału pełnomocnictwa do podpisania Oferty (jeżeli osoba 
składająca na niej podpis nie jest upoważniona do reprezentowania Oferenta zgodnie z obowiązującymi 
przepisami regulującymi takie upoważnienie). 

3. Specyfikację techniczną dot. oferowanego urządzenia. 

4. (jeśli dotyczy) Inne dokumenty odnoszące się do przedmiotu zamówienia, które nie zostały 
uwzględnione w dokumentacji technicznej, tj. …………………….  

 

 

………………………..……., dnia ……………………... ………………………………..……………………. 
Miasto  Data podpis(y) osoby(-ób) uprawnionej(-nych)  

do reprezentowania Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

do Zapytania Ofertowego nr 02/IceMan/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

W Z Ó R      U M O W Y 

 

 ………….…………………… 

         [miejscowość, data]  

 

 

UMOWA 

zawarta w dniu ……………….. w Warszawie  
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
opisaną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 

2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, ogłoszonego w dniu 13 grudnia 

2021 r. i rozstrzygniętego w dniu ……………….………..………., na potrzeby projektu “IceMan - Anti-icing 

sustainable solutions by development and application of icephobic coatings” (umowa nr 
NOR/POLNOR/IceMan/0061/2019-00), realizowanego w ramach konkursu POLNOR 2019 Call, 

 

pomiędzy:  
Fundacją Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS,  

z siedzibą w Warszawie (02-106), ul. Pawińskiego 5A,  
KRS: 0000168243, NIP: 5262740203, REGON: 015532308, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………… 

[imię, nazwisko, funkcja]  

 

a 

 

…………………………………………………….. 
[pełna nazwa Wykonawcy], 

z siedzibą w ……………… (….-…….), ul. ……………. ….  
KRS4: ………………, NIP5: ………………….., REGON6: …………………, 

 
4 Jeżeli dotyczy. 
5 W przypadku Oferenta z zagranicy – nr VAT 
6 W przypadku Oferenta z zagranicy – nazwa i numer właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
odpowiadającej polskiej ewidencji działalności gospodarczej. 
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zwanym(-ą) dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym(-ą) przez:  

…………………………………………………… 

[imię, nazwisko, funkcja]  

 

zwanych łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.  

 

§ 1  
PRZEDMIOT ORAZ WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego zgodnie z 

zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu 
Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz 

Oferty Wykonawcy z dnia ……………………, złożonej w tym postępowaniu, Wykonawca zobowiązuje się do 

realizacji „przedmiotu zamówienia”, tj.: 

a) dostawy do Zamawiającego tunelu aerodynamicznego niskich prędkości do badań oblodzenia, 

zgodnego z parametrami oraz wraz ze wszystkimi elementami wymienionymi w specyfikacji 

technicznej opisanej w Zapytaniu Ofertowym i z dokumentacją techniczną, przy czym Wykonawca 

zapewni przy dostawie takie opakowanie tunelu i jego elementów, jakie jest wymagane, by nie 
dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Zamawiającego, 

b) instalacji tunelu wraz ze wszystkimi elementami wymienionymi w specyfikacji technicznej opisanej 

w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz do wykonania wszystkich 

pozostałych czynności niezbędnych do jego uruchomienia, 

c) próbnego uruchomienia tunelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończonego 
pozytywnym testem rozruchowym, przeprowadzonym w obecności przedstawiciela(-i) 
Zamawiającego, 

d) przeszkolenia w celu zapewnienia właściwej obsługi i eksploatacji osób wskazanych przez 

Zamawiającego, w miejscu i dniu jego instalacji i uruchomienia, 

e) przekazania dokumentacji technicznej, arkuszy danych i instrukcji obsługi w języku polskim lub 
angielskim, 

a także do wykonania pozostałych świadczeń opisanych szczegółowo w Zapytaniu Ofertowym nr 

02/IceMan/2021, opublikowanym przez Zamawiającego na potrzeby postępowania w portalu Baza 
Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) w dniu 13 grudnia 2021 r.  

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia (§ 1 ust. 1 pkt a-d powyżej) zostanie wskazane przez 

Zamawiającego na terenie Polski. O zmianie miejsca realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę minimum 7 dni przed terminem jego realizacji. Jeśli zmiana miejsca realizacji 
przedmiotu zamówienia następuje w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem jego realizacji, termin 

ten może ulec zmianie zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 3 poniżej.  
3. Terminem realizacji przedmiotu zamówienia (§ 1 ust. 1 pkt a-d powyżej) jest: ………………………………. Zmiana 

terminu jest możliwa wyłącznie po uzgodnieniu takiej zmiany między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Zmieniony termin musi zostać wyznaczony przed ostatecznym terminem realizacji przedmiotu 
zamówienia określonym w Zapytaniu Ofertowym, tj. w okresie najpóźniej 20 tygodni po podpisaniu 

niniejszej Umowy. Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty 
wyłącznie w przypadku obiektywnych zdarzeń losowych, nie wynikających z winy Zamawiającego lub 
Wykonawcy. 
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4. Wykonawca potwierdza, że posiada potencjał kadrowy oraz doświadczenie pozwalające na realizację 
przedmiotu zamówienia oraz że ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 1 ust. 1., w miejscu wskazanym w § 1 ust. 2 powyżej oraz w terminie wskazanym w § 1 
ust. 3 powyżej. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie najwyższej jakości, będzie spełniać wszelkie 
wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodne z obowiązującymi 
normami.  

6. Całość realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
7. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego 

nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 Umowy. 

8. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia są: 
• po stronie Zamawiającego: …………………………., tel. ………………………., e-mail: …………………………. 
• po stronie Wykonawcy: ……………………………………, tel. ………………………., e-mail: ……………………. 

 

§ 2 

CENA (WYNAGRODZENIE) 

 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości odpowiadającej całkowitej wartości przedmiotu zamówienia („Cena”), ustalonej na kwotę 
………………………..…………. PLN / Euro (słownie: ……………………………………… złotych / Euro) brutto. Cena 

obejmuje kwotę netto ……………….. PLN / Euro (słownie: ……………………………………… złotych / Euro), 

powiększoną o podatek VAT o wartości ……………………………… PLN / Euro (słownie: 
……………………………………… złotych / Euro). 

2. Kwota, określona w § 2 ust.1, stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości przedmiotu 

zamówienia.  
3. W wynagrodzeniu Wykonawcy zawarty jest podatek VAT oraz wszystkie inne podatki i opłaty, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Ponadto uwzględnione są w nim wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę w celu należytego wykonania Umowy oraz związane z wszystkimi świadczeniami i 

obowiązkami określonymi w Umowie. Wynagrodzenie w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i 
osób, którymi się on posługuje względem Zamawiającego z tytułu należytego wykonania Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i nie może ulec zmianie w toku wykonywania niniejszej 

Umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, zgodnie z następującym 
harmonogramem: 

a. ……………. 
b. ……………. 
c. ……………. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie wystawiony i podpisany przez Wykonawcę i 
Zamawiającego Protokół odbioru.  

7. Wynagrodzenie zostanie Wykonawcy przekazane przelewem bankowym na wskazane konto bankowe w 

terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
regulowania wszelkich zobowiązań pieniężnych, związanych z realizacją niniejszej Umowy, po otrzymaniu 

środków finansowych na ten cel z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego instytucją finansującą 
projekt, w ramach którego organizowane jest postępowanie zamówieniowe. 
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8. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

  

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:  
1.1. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą Umową.  
1.2. Potwierdzenie Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia wraz z gotowością 

przekazania kompletu dokumentacji. 

2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:  
2.1. Odebranie od Wykonawcy przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 4 niniejszej Umowy. 

2.2. Zapłata wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej Umowy. 

3. Przy wykonywaniu swych podstawowych obowiązków, wymienionych w § 3 pkt 1 i 2, Wykonawca i 

Zamawiający winni przestrzegać uzgodnionych terminów.  
 

§ 4  
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYKONANIE UMOWY) 

 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia następuje w terminie i miejscu określonych w § 1 ust. 2 i 3.  
2. Protokół odbioru podpisany zostaje po przeprowadzeniu wszystkich działań opisanych jako realizacja 

przedmiotu zamówienia, opisanej w § 1 ust. 1.  

3. Do sporządzenia protokołu odbioru zobowiązany jest Zamawiający. 

4. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 
Zamawiającego stanowi dowód wykonania niniejszej Umowy i stanowi podstawę wypłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia końcowego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość warunkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór warunkowy 
możliwy jest w przypadku niewielkiej niezgodności przedmiotu zamówienia ze specyfikacją przedstawioną 
w Zapytaniu Ofertowym lub w Ofercie, jeżeli Wykonawca zobowiąże się do usunięcia tej niezgodności w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub w przypadku wystąpienia wady / usterki uniemożliwiającej 
korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, jeżeli Wykonawca zobowiąże się do 
usunięcia tej wady / usterki w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 
techniczną przedmiotu zamówienia oraz inne dokumenty z nim związane, np. gwarancję.  

7. Zamawiający ma prawo do odmowy dokonania odbioru w uzasadnionych okolicznościach, tj. gdy:  

a) w toku dokonywania odbioru okaże się, ze przedmiot zamówienia lub jego część są zasadniczo 
niezgodne ze specyfikacją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym lub w Ofercie i/lub w dokumentacji 

technicznej przedmiotu zamówienia,  

b) w toku dokonywania odbioru okaże się, że przedmiot zamówienia lub jego część posiada wady / 

usterki, uniemożliwiające prawidłowe jego funkcjonowanie.  

8. W razie odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, ze względu na okoliczności, o których mowa 
w § 4 ust. 7, nie sporządza się protokołu odbioru, aż do momentu usunięcia przez Wykonawcę przyczyn, 

uniemożliwiających dokonanie odbioru. 
9. Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad wskazanych przez Zamawiającego i 

zawiadomienia o dokonaniu tej czynności Zamawiającego. Zamawiający wyznacza termin odbioru 
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przedmiotu uznanego uprzednio za wadliwy. Jeżeli wady wskazane przez Zamawiającego nie zostaną 
usunięte przez Wykonawcę w tym terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 5 

GWARANCJA 

  

1. Strony postanawiają, ze odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu zamówienia zostanie 
rozszerzona przez udzielenie, zgodnie z treścią złożonej Oferty, ………….-miesięcznej pisemnej gwarancji 

jakości, w ramach której Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia oraz jego elementy wolne są 
od wad i zdatne do określonego w specyfikacji technicznej celu. Okres rękojmi za wady jest równy 
okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, że samodzielnym dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji 
jakości jest Umowa. 

3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może 
zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie 
gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i 
uszkodzeń przedmiotu zamówienia, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany jego elementów, które w 
okresie gwarancji okażą się wadliwe, niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania przy 
ich wytworzeniu lub montażu wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, 
wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są w szczególności wady wynikające z wad 
materiałowych oraz wad wykonania. 

4. Okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia.  

5. W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
przedmiotu zamówienia objętych gwarancją w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem 
sytuacji gdy naprawa nie będzie z przyczyn technicznych możliwa w tym miejscu (np. konieczność 
zastosowania narzędzi lub urządzeń niemożliwych do zastosowania w miejscu realizacji przedmiotu 
zamówienia lub znajdujących się wyłącznie w punkcie napraw Wykonawcy). W takich sytuacjach 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia z miejsca realizacji przedmiotu 

zamówienia do miejsca naprawy i dostarczenia go po naprawie do miejsca realizacji przedmiotu 

zamówienia. Koszty związane z realizacją napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania usterek / wad przedmiotu zamówienia max. 

14 dni od zgłoszenia wystąpienia wady lub usterki przez Zamawiającego. 
7. Okres naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 30 dni od dnia przystąpienia do usuwania wady / 

usterki. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę 
wyższą.  

8. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów przedmiotu zamówienia, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. W przypadku, gdy 
wada elementu uniemożliwia funkcjonowanie całego przedmiotu zamówienia, okres gwarancji całego 
przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o okres od daty zgłoszenia wady do daty jej usunięcia. 

9. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu jeżeli Wykonawca nie zakończył napraw przez upływem okresu 
gwarancyjnego – do czasu zakończenia napraw, przedłużonego o okres realizacji naprawy gwarancyjnej, 

tj. od daty zgłoszenia do daty zakończenia naprawy.  
10. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić 

wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska 
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nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego 
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy 
wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie 
do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy. 

 

§6  
KLAUZULA POUFNOŚCI 

  

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, o których powzięły 
wiedzę w trakcie zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy. Informacje poufne w rozumieniu Umowy 

stanowią wszelkie materiały i informacje w formie pisemnej lub elektronicznej oznaczone jako 
„zastrzeżone”, „tajne”, „poufne”, lub noszące inne oznaczenie wskazujące na ich poufny charakter, jak 
również informacje przekazane w dowolnej innej formie wraz z informacją, również w dowolnej formie, o 
ich poufnym charakterze, lub też informacje których poufny charakter w sposób oczywisty wynika z ich 
natury lub stosownego przepisu prawa.  

2. W szczególności Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie informacji, stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11. ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 913, z późn.zm.). 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
a) są powszechnie znane, w związku z tym, że zostały opublikowane w środkach masowego przekazu 

takich jak prasa, radio, telewizja, bądź zostały udostępnione publicznie w inny sposób umożliwiający 
zapoznanie się z takimi informacjami przez bliżej niezdefiniowany krąg osób w sposób inny, niż w 
wyniku naruszenia postanowień Umowy; 

b) zostały uzyskane od podmiotu innego niż druga Strona (w tym jego pracownicy lub współpracownicy), 
pod warunkiem, że podmiot będący źródłem informacji uzyskał je w sposób zgodny z prawem i nie był 
związany klauzulą poufności wobec drugiej Strony lub podmiotu, którego te informacje dotyczą, co 
Strona ujawniająca jest w stanie udowodnić;  

c) były znane Stronie ujawniającej przed ich otrzymaniem od drugiej Strony lub były opracowane przez 
Stronę ujawniającą lub na jego zlecenie niezależnie od jakiegokolwiek ujawnienia przez drugą Stronę, 
co Strona ujawniająca jest w stanie udowodnić. 

4. Strony zobowiązują się do: 
a) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji poufnych; 
b) nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji poufnych w całości lub w części; 
c) stosowania środków bezpieczeństwa zapewniających poufność informacji poufnych, i 

uniemożliwiających dostęp nieuprawnionych osób trzecich; 
d) wykorzystywania informacji poufnych wyłącznie dla celów wykonywania Umowy; 
e) pouczenia wszystkich współpracowników mających dostęp do informacji poufnych o obowiązku 

zachowania tajemnicy na warunkach wynikających z Umowy; 
f) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla wyegzekwowania przestrzegania postanowień Umowy 

przez swoich współpracowników. 
5. Strony uprawnione są do przekazywania informacji poufnych swoim pracownikom oraz podwykonawcom 

wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim przypadku dana Strona ponosi 

odpowiedzialność za naruszenie zasad poufności przez podwykonawców jak za własne działania bądź 
zaniechania. 
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6. W wypadku, gdy któraś ze Stron zostanie zobowiązana, na podstawie obowiązujących przepisów, 
nakazem sądu bądź organu administracji państwowej, do ujawnienia informacji lub materiałów 
stanowiących informację poufną, albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa lub 
umowy o dofinasowanie Zamawiającego, podpisanej z instytucją finansującą projekt, w ramach którego 
wszczęte zostało postępowanie zamówieniowe, wówczas Strona ta zobowiązuje się drugą ze Stron 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich 
poufnym charakterze. 

7. Postanowienia w zakresie zachowania poufności pozostają w mocy w okresie 5 lat od uzyskania danej 
informacji poufnej, jednakże w żadnym razie nie krócej niż 2 lat od zawarcia Umowy, o ile odpowiednie 
przepisy nie przewidują terminu dłuższego. 

 

§ 7  

KARY UMOWNE 

  

1. W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje 
od Wykonawcy kara umowna:  

1.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy, dotyczących terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługuje 
od Wykonawcy kara umowna w wysokości do 0,3 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego 
terminu odbioru, nie więcej jednak niż 20%.  

1.2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy, dotyczących terminu 
usuwania wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia i w ramach 
gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w Umowie, Zamawiającemu 
przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości do 0,3 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do określonego 
terminu usuwania tych wad lub usterek, nie więcej jednak niż 20%.  

2. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższy kwoty zastrzeżonych powyżej kar umownych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z 
Kodeksu Cywilnego, w zakresie w jakim przewyższa ono wysokość ww. kar umownych.  

3. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy wyłączają 
jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec.  

4. Zapłata kar umownych nie wpływa na obowiązki Wykonawcy wobec Zamawiającego.  
5. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Wykonawca będzie 

upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 
 

§ 8 

SIŁA WYŻSZA  
 

1. Strony zostaną zwolnione z odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane okolicznościami siły wyższej, a mianowicie pożarem, 
powodzią, trzęsieniem ziemi, które bezpośrednio wpływają na realizację niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego w ciągu 5 dni od początku okresu siły wyższej o jej 

zaistnieniu. Nieudane powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę dotyczące zaistnienia 
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okoliczności siły wyższej skutkować będzie utratą prawa Wykonawcy do powołania się na takie 
okoliczności. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy wyłącznie w następujących wypadkach, z 
zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących:  

1.1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy: 

a) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie zrealizował przedmiotu zamówienia w ustalonym 

przez Strony terminie lub w ustalonym w Umowie zakresie, 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób sprzeczny ze specyfikacją przedstawioną 
w Zapytaniu Ofertowym i/lub Ofercie,  

c) gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do usunięcia usterek 
przedmiotu zamówienia, w szczególności usterek skutkujących brakiem zgodności przedmiotu 
zamówienia ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym i/lub Ofercie, odmawia ich 

usunięcia lub usuwa je w sposób nieterminowy, 

d) w razie likwidacji firmy Wykonawcy lub postawienia jej w stan upadłości, 
e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

1.2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą należności 
Wykonawcy, wynikających z niniejszej Umowy o co najmniej 30 dni i pomimo wezwania przez 

Wykonawcę nie zapłaci ich w dodatkowym terminie 15 dni. 
2. Strona odstępująca od niniejszej Umowy zobowiązana jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 

Umowy w formie pisemnej, pod rygorem jego nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej 

Umowy musi zawierać uzasadnienie i minimum w ciągu 7 dni przed terminem odstąpienia zostać 
przekazane drugiej Stronie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 
wszystkich otrzymanych od Zamawiającego płatności z tytułu Umowy w terminie 14 dni od dnia 
odstąpienia od Umowy. Z tytułu niedotrzymania ww. terminu Zamawiającemu przysługiwać będzie od 
Wykonawcy kara umowna w wysokości niezwróconych płatności. 

 

§ 10  

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY  
 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie na mocy zgodnych oświadczeń woli obu 
Stron.  

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej Umowy i wprowadzenie 

do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli w ich wyniku należałoby zmienić 
treść Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków dofinansowania w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w zakresie wymagającym 
dostosowanie Umowy do nowych warunków); 
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b) Wykonawca zaoferuje urządzenie o parametrach technicznych lepszych niż minimalne parametry 
techniczne wymagane w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za 
realizację przedmiotu zamówienia nie ulegnie zwiększeniu (zmiana parametrów przedmiotu 

zamówienia); 
c) nastąpi konieczność zmian w terminach realizacji Umowy spowodowana obiektywnymi czynnikami 

wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu (zmiana terminu wykonania Umowy);  

d) zmianie ulegną stawki VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez 
dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki; 

e) rozwiązana lub zmieniona zostanie umowa, która wiąże Zamawiającego z instytucją finansującą 
projekt, w ramach którego uruchomione zostało postępowanie zamówieniowe – dostosowaniu ulegną 
te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z instytucją 
finansującą projekt, w ramach którego uruchomione zostało postępowanie zamówieniowe; 

f) konieczna stanie się zmiana sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, np. ustalone zostanie z 

Wykonawcą wynagrodzenie płatne w transzach; 
g) konieczna stanie się zmiana terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie prawo polskie, m.in. przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn.zm.) oraz zasady postępowania 
zamówieniowego zgodne z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie udzielania 
zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2021.  

2. Wszelkie spory, mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy, winny być w pierwszej kolejności 
rozstrzygane polubownie (w drodze negocjacji). Spory, których nie będzie można rozstrzygnąć polubownie 
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego . 

3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia. 
4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Podpisy Stron: 

 

Ze strony Zamawiającego: Ze strony Wykonawcy: 
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