
"SZPITAL POWIATOWY WE WRZESNI,,
SPOŁKA Z 0,0, w restrukturyzacji

62-300 Września, ul. Słoł,ackiego 2

D0 WYKONAWCÓW

ZAPYTANlE OFERTOWE

Nr sprawy: 003Z]2022

,,Szpita| Powiatowy we Wżeśni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji, u|. Słowackiego 2, 62- 300 Wześnia zaprasza do

złoźenia ofeńy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 130 000 zł, ijest udzie|ane zgodnie z zachowaniem

zasady konkurencyjnoścl i zasadą pż ejżystości.

Zamówienie nie pod|ega pżepisom ustawy z dnia 1 1 wześnia 2019 r. - Prawo zamówień pub|icznych (Dz, U, z
2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.) z uwag; na fakt, iż jego wańośó jest mniejsza od kwoty wskazanej w ań. 2 ust. 1

pkt, 1.

Tytuł zamówienia: zakup i dostawa materaców prźeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych,

,1. Rodzaj zamówienia: Dostawa

2. Opis pzedmiotu zamówienia:
'l) Pzedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materaców pzeciwod|eżynowych

zmiennociśnieniowych dla pacjentów pzebpvających stale W pozycji |eżącej, do długoterminowej opieki

szpitalnej,

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na Własny koszt i ryzyko, do miejsca

wskazanego przez ZamawiĄącego, w niepzekracza|nym terminie 14 dni roboczych (dni od

poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) od dnia zawarcia umowy, Wykonawca uzgodni termin

dostawy z Zamawiającym

3) Wie|kość zamówienia - 8 szt.

4) Opis pzedmiotu zamówienia:

- materac pzeciwodleżnowy zmiennociśnieniowy o konstrukcji komorowej

- funkcja poduszki - 3 komory pod głową nie biorące udziału w cyk|u zapewniając stabi|ne podparcie

- niezaIeżna konskukcja komór pozwa|ająca w pżypadku uszkodzenia wymiany ty|ko jednej z komór a

nie całego materaca

- system mikrowentylacji w komorach

- zawór szybkiego spuszczania powietza (CPR)

- wskaźnik ciśnienia do ustawienia ciśnienia względem wagi ciała pacjenta

- niepzemakalny pokrowiec, stanowiąc zabezpieczenie pzed wydzielinami, delikatny dla skóry pacjenta

(Nylon/PU)

- dodatkowa komora w zestawie

- wymiary materaca: długośc od 1900 do 1980mm; szerokośc od 850 do 880 mm; grubośó od ,l 
10 do

115 mm

- bezpieczne obciążenie - 140 kg

- zasilanie - 230 V 50 Hz, 1A

- zakres ciśnienia - 40-,l00 mmHg

- czas cyklu od 11 do 13 minut

- materace powinny posiadac minimum 24 miesiące gwarancji.

3) Termin płatności na|eżności za dostawę wynosi 30 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby

Zamawiającego,

3. Termin wykonania zamówienia: 14 od daty zawarcla umowy,

4. Opis sposobu obliczania ceny:

lso 9001:2015



1) Cena ofeńy (wartość brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi byc podana w PLN
cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po pzecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku

VAT - jeźe|i Występuje,

2) Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i składniki zwiąane z wykonaniem
zamóWienia (np, dojazdy).

3) Cena może byc tylko jedna.

4) Jeżeli złożona zostanie ofeńa, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z pżepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątzwspó|notowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej ofeńy do|icza do
pżedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi pżepisami,

6. Kryteda wyboru ofeńy:

1) Ofeńy zostanąocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.

KRYTERlUM WAGA

1 cENA 100o/o

RAZEM: xxxxxxxxxx 100%

Cena ofeńowa brutto za Wykonanie pżedmiotu zamówienia,

Znaczenie kfierium (waga) - 100%

cena to Wańość Wyrażona W jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy
jeźeli na podstawie odrębnych pzepisów spżedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem

akcyzoWym.

Ofeńa z najniższą ceną otlzyma 100 pkt,, inne proporcjonalnie mniejwedług wzoru:

najniższa cena brutto

ocena punktowa (c) = x100 pkt. x 100 %

cena brutto badanej ofeĘ

7. Sposób pzygotowania ofeńy;
1) Każdy Wykonawca może złożyc tylko jedną ofertę,

2) Ofeńa musi być podpisana pzez osoby upowaźnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców

Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) ofeńa musi byc spolządzona W 1 egzemplazu, w języku polskim, mieć forme pisemną.

4) W pzypadku gdy ofeńę podpisuje pełnomocnik, do ofeńy należy doĘczyć ORYG|NAŁ lub kopię
pośWiadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofeńę pzez osobę prawnie

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5) Ofeńa musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis Iub podpisy

muszą być czytelne lub opatżone pieczęciami imiennymi.

6) lntegralną część ofeńy stanowią Załączniki do Zapytania Ofeńowego.

8 Termin i sposób składania ofeńy:

1. Ofeńę należy złożyć do dnia 25.01.2022r. do godz, 1'l:00:

W formie elektronicznej na adres kjedraszak@szpitalwżesnia,home.pl, Wpisując W tytule ,,zapytanie
ofeńowe na zakup i dostawa zakup i dostawa materaców pżeciwodleżynowych
zmiennociśnieniowych"

2, otwarcie ofeń nastąpi dnia 25.01.2022r. o godz. 1 1 :,10



9. ośWADczENlA l DoKUMENTY, KTóRE NALżY DoŁAczYć DO OFERTY:

1, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centra|nej ewidencji i informacji o działa|ności gospodarczej,

w przypadku:

1) podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających

osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejeshu Sądowego,

2) osób fizycznych wykonujących działalnośc gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejesku

CElDG (Centralna Ewidencja i lnformacja o Działalności Gospodarczej),

3) działalności prowadzonejw formie spółki cywi|nej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

Wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, |ub oświadczenie osoby, któĘ
dokument miał dotyczyć, złożone pżed nolariuszem lub pzed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samożądu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę |ub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania Ę osoby,

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
pned upĘwem terminu składania ofeń.

2, Pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał |ub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pzez
notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferlą o ile prawo do ich

podpisania nie Wynika z innych dokumentóW złożonych Wrazz ofeią.
3. oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne dopuszczenie do obrotu (w postaci Dek|aracji

Zgodności wydanej pżez producenta, zgodnie z ustawąz dnia 20 maja 2010 r, o wyrobach medycznych

(Dz. |J, z2021 r. poz. 1565 ) - zalącznik nr 2,

4. Foldery, Katalogi lub materiały informacyjne w języku polskim, opisujące właściwości pżedmiotu

oferty,

5, formulaz ofeńowy - Załącznik nll;

10. Ochrona danvch osobowvch

Mając na uwadze zapisy ań. ,l3 
ust, '1 i 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pżetltlażaniem danych osobowych i

w sprawie swobodnego pęepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME, zwanym dalej

,,RODO", poniżej pżedstawiam informacje i zasady pżetważania danych osobowych pzez ,,Szpita|

Powiatowy" We Wżeśni Sp, z o.o. w restrukturyzacji:

1) Administratordanych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest '§zpita/ Powiatovly we Wrześni" Sp. z o.o. w

restrukturyzacji - reprezentowany pżez Pezesa Zażądu z siedzibą plzy u|. Słowackiego 2, 62-300

Wześnia, tel.: 61 43 70 590,

2) |nspektor ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetważania danych osobowych pzez Szpital można

kontaktować się z wyznaczonym W tym celu lnspektorem ochrony Danych - Panią lzabe|ą Dropek

na adres email: idrooek@szpita|wzesnia.home.p| lub pod numerem telefonu: 531-949-132,

3) Ce| pzetwazania

Pani/Pana dane osobowe będą pzetwazane pzez Szpital w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego,

4) PżechowyvvaniedanychI



Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane, zgodnie z ań, 78 i 79 ustawy Pzp, oruz zgodnie z
jednolitym żeczowym wykazem akt obowiązującym w,,Szpitalu Powiatowym we Wześni" Sp. z o.o.

w restru ktu ryzacji.
lnformacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania pzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w pzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia pubIicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,

Realizacja praw:

a) na podstawie ań, 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie ań. 16 RODo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c) na podstawie ań, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia pzetwazania
danych osobowych z zastżeżeniem pzypadków, o których mowa w ań,, 18 ust, 2 RoDo--,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że pżetważanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pzepisy
ROD0,

7) Nie pzysługuje Pani/Panu:

a) w związku z ań, 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o których mowa w ań, 20 RODO,

c) na podstawie ań. 2'1 RODO prawo spzeciwu, wobec pżetważania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną pżetważ ania Pani/Pana danych osobowych jest ań, 6 ust. 1 lit, c RoDo,

8) 0dbiorcy danych:

a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby |ub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ań, 18 oraz ań. 74 ustawy z dnia 11

wześnia 2019 r, - Prawo zamówień publicznych |Dz. U, z 2019 r, poz,2019 z późn. zm,).

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował

zautomatyzowanych decyzji W tym decyzji będących Wynikiem Profilowania*** .* skozystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o

udzie|enie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą

Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikóW.
*ł prawo do ograniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w

ce|u zapewnienia kożystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej |ub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej |ub

państwa członkoWskiego,*" profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego pzetlvazania danych osobowych,
które polega na wykozystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby
fizycznei), w szczegó|ności do analizy |ub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej,
jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
|okalizacji Iub pzemieszczania się,

1 'l. Zapytanie ofeńowe nie jest postępowaniem o udzie|enie zamóWienia publicznego w rozumieniu ustawy

Prawo zamówień publicznych i moż|iwa jest zmiana lub odwołanie zapytania bez podania pżyczyny.
Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi ofeńy zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywiInego.

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z pzedstawicielem Zamawiającego:'l) W sprawach merytorycznych - Anna Kowa|czykTel.61 43 70 520,,

2) W sprawach formalno - prawnych - Karol Jędraszak, Te|. 61 43 70 537,

,i,;;

12.

13.



Zalącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOVVY

D0 ZAPYTAN|A oFERToWEGo

1, Dane dotyczące Wykonawcy:

Nr telefonu/faksu:

Nr NlP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, te|, e-mail;.

Nawlązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofeńowego oferujemy wykonanie zamówienia na: Zakup i

dostawa materaców pzeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych w zakresie i na warunkach określonych w

oferuję(-my) wykonanie pzedmiotu zamówienia za:

2. oświadczam/my, że w cenie ofeńy zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem

pzedmiotu zamówienia.

3. Zobowiązuje/my się dostarczyć pzedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, do miejsca wskazanego

pzez ZamawiĄącego, w niepzekraczalnym terminie 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za

wyjątkiem świąt) od dnia zawarcia umowy.

4. Gwarancja 24 miesiące

5. Zobowiązuje/my się wykonać całość pzedmiotu zamówienia z należytą starannością

6, oświadczam/my, że akceptuję proponowany pzez Zamawiającego projekt umowy,

7, oświadczam/my, że w pzypadku wyboru naszej ofeńy zobowiązujemy się do zawarcia umowy, We

wskazanym terminie i miejscu, na warunkach wskazanych pzez ZamawiĄącego w załączonej do Zapytania

Ofeńowego umowie.

8. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne pżewidziane w ań. 13 |ub ań. 14 RODo1) wobec

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w ce|u ubiegania się o

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.-

1) rozpoządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie

ochrony osób flzycznych w związku z pżetważaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

Lp. pżedmiot zamówienia J. llość Cena jedn.

netto

VAT
lo

Wańość
VAT

Cena iedn.
brufto

Wańość
netto

Wańość
brutto

1 materaców

pzeciwodIeżynowych

zmiennociśnieniowych

Typ.,, , ,

Nazwa,..,.,,.,..,..,..,..

Szt. 8



pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektylvy 95/46ME (ogólne rozpoządzenie o ochronie danych)

(Dz, Uz, UE L 'l19 z 04,05,2016, str. 1),

- W pzypadku gdy wykonawca nie pżekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do ań. ,13 
ust, 4 |ub

ań. 14 ust. 5 RODO keści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. pzez
jego wykreś|enie).

8, ZAMÓWEN|E ZREAL|ZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*

Podwykonawca zrea|izuje następującą część zamówienia na usługę:

Nazwa, adres podWykonawcy:

9. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofeńowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami

Zapytania Ofeńowego pzekazanymi pzez ZamawiĄącego i uznajemy się za związanych okreś|onymi w

nich postanowieniami l zasadami postępowania,

10 Załącznikami do ofeńy są

(podpisy upełnomocnionych pzedstawicieli Wykonawcy)

dna



Załącznik nr 2

OŚWADCZENlE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Pzystępując do zapytania ofeńowego na ,,Zakup i dostawa materaców pzeciwod|eżynowych

zmiennociśnieniowych" dla ,,Szpitala Powiatowego we Wześni" Sp. z o. o. w restrukturyzacji, w imieniu

reprezentowanego pzeze mnie Wykonawcy:

oświadczam, że oferowany W postępowaniu asortyment jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i

spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U,z2021 r,

poz. 1565), tj. posiada odpowiedni dokumenvy potwierdzające dopuszczenie do obrotu istosowania na

terenie RP (Deklarację zgodności) zgodnie z pzyjętą klasyfikacją oraz, że na żądanie Zamawiającego

dostarczę odpowiednie dokumenty to potwierdzające.

(podpisy upełnomocnionych pżedstawicieli Wykonawcy)



Załącznik nr 3

Projekt Umowy

Umowanr.....12022,

zawarta w dniu,,.....,,,,,...,,,,,r,, pomiędzy

,,Szpitalem Powiatowym we Wześni" Sp, z o.o. w restrukturyzacji, ul, Słowackiego 2, Wześnia 62-300, wpisaną do

KRS pzez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto iWilda w Poznaniu, lX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem

0000290122, kapitał zakładowy 36 650 000 zł opłacony w calości, NlP 789-16-92-746, zwanąw da|szej części umowy

Zamawiającym, reprezentowaną pż ez Urszulę Kosmecką- Prezesa Zaządu,

a

części umowy Wykonawcą

Na podstawie pzeprowadzonego zapytania ofeńowego, strony zawieąą umowę o następującej treści:

§1
Pżedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa materacóW przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych w

rodzaju oraz ilości okreś|onych w zalączniku nr 1 do niniejszej umowy,

§2
Za zamówiony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy .,,,.,,., zł netto, .......... zł brutto, zgodnie z pżedstawioną

pzez Wykonawcę fakturąw terminie 30 dni od daty jej otzymania.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pzedmiot zamówienia na Własny koszt i ryZyko, do miejsca wskazanego

pzez ZamawiĄącego, w niepzekraczalnym terminie 14 dni roboczych (dni od poniedziatku do piątku za

wyjątkiem świąt) od dnia zawarcia umowy. Wykonawca uzgodni termin dostawy z Zamawiającym.

2. Wykonanie dostawy potwierdzone zostanie protokołem podpisanym pzez obie shony umowy,

§4,l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto Wskazanej w § 2 za każdy

dzień zwłoki w dostawie,

2. Wykonawca wyraża zgodę na potĘenie kary umownej bezpośrednio z należności wynikającej z faktury

dostarczonej po zrea|izowaniu dostawy, z zastzeżeniem ań. 1sy' Ustawy z dnia 2 marca 2020r, o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, pzeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-19, innych chorób

zakaźnych oraz wyłvołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z2021 r. poz.2095 z póżn, zm,).

3. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca na|iczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach hand|owych.

4. Zamawiającemu pzysługuje prawo dochodzenia odszkodowania pzewyższającego karę umowną do wysokości

zeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogó|nych,

5. Łączna wysokośc kar umownych nie może pzekroczyc 30% wańości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2.

§5
Jeże|i dostarczony towar jest wad|iwy Wykonawca dostarczy towar Wolny od wad w terminie Wskazanym pżez
Zamawiającego,

§6
Wykonawca udzieIa gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.



§7
Strony oświadczają iź wieżytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być pzeniesione na osoby tżecie bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

§8
Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformowac się wzajemnie o wsze|kich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§9
'l , Wszelkie zmiany w treści umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności.

2, W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową zastosowanie maja pzepisy kodeksu cywilnego,

3, Wsze|kie sprawy sporne mogące powstać w związku z Wykonaniem tej umowy będą rozpatryWane pżez sąd

powszechny właściwy miejscowo dIa siedziby Zamawiającego,

§ 10

Wykonawca oświadcza, że vryraził zgodę na pżetważanie pzez Zamawiającego swoich danych osobowych w
zakresie wynikającym z realizacji celu i heści niniejszej umowy oraz, że została poinformowana o celu i sposobach
pżetważania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zgodnie z
regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 l 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób flzycznych w związku z pżetważ aniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektwvy 95 / 46 / WE (Ogó|ne Rozpoządzenie o Ochronie Danych) (Dz, Uz, UE L Nr 1 

,19 
str.

1)

§ 11

Zamawiający ośWiadcza, że jest duźym pzedsiębiorcą W rozumieniu ań, 4 pkt, 6 ustawy Z dnia 8 marca 2013 r, o
pzeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz, U. z 2021 r, poz, 424).

§ 12

Umowa niniejsza została sporżądzona w tżech jednobżmiących egzemplazach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla
Zamawiającego,

lntegralną częśó niniejszej umowy stanowią załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Ofeńa Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 - Zapytanie ofeńowe

VVYKONAWCA ZAMAW|AJĄCY


