Znak sprawy: Or.272.2.30.2019

Pisz, dnia 19 czerwca 2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu zapraszam do składania ofert cenowych na wykonanie
i dostawę tablic rejestracyjnych.
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Piski 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1 z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Piszu
tel. 087 425-47-00, fax. 087 425-47-01
e-mail : sekretariat@powiat.pisz.pl
NIP: 849-150-34-23
I.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych spełniających wymagania dla
tablic rejestracyjnych wydawanych przy rejestracji (zmianie numeru rejestracyjnego) pojazdów według
obowiązujących przepisów oraz dokonywanie odbioru i kasacji tablic rejestracyjnych wycofanych
z ruchu.

2.

Tablice rejestracyjne powinny być wykonane zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355),
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012 r.
w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków
legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1751),
- normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.) potwierdzonymi certyfikatami
dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami
technicznymi.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

II.

tablica rejestracyjna samochodowa jednorzędowa
tablica rejestracyjna samochodowa dwu-rzędowa
tablica rejestracyjna ciągnikowo-motocyklowa
tablica rejestracyjna motorowerowa
tablica rejestracyjna jednorzędowa do przyczep
tablica rejestracyjna dwurzędowa do przyczep

w ilości – kpl. 5 000,00
w ilości – kpl.
100,00
w ilości – szt.
200,00
w ilości – szt.
100,00
w ilości – szt.
200,00
w ilości – szt.
50,00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji: 2 lata od dnia podpisania umowy.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki w zakresie:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej,
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
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IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.

Wymagane dokumenty:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2) zezwolenie Marszałka województwa na produkcję tablic rejestracyjnych,
3) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzonego, że dostarczone produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikom technicznym, tj. certyfikat na zgodność tablic
rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2355) z potwierdzeniem
o jego ważności.

Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie: oryginałów lub kserokopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji bądź
skanu w formie elektronicznej.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym należy złożyć:
➢

osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe
w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, Biuro Obsługi Klientów pok. Nr 1;

➢

przesłać elektronicznie na adres e-mail marzena.wojcik@powiat.pisz.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
-

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Leszek Bogdanowicz (087) 425-47-10,

-

w sprawach dotyczących procedury: Marzena Wójcik, tel. (0 87) 425-46-92.

VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1.

Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty:
- cena za wykonanie zamówienia - 100%

2.

Ilość punktów według kryterium cena przyznawana będzie według wzoru:
cena brutto oferty z najniższą kwotą
cena brutto oferty ocenianej

x 100 pkt

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę, która
otrzyma największą liczbę punktów.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę niezwłocznie po wykonaniu zamówienia.

2.

Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści faktury,

3.

Zamawiający dokona opłaty faktury VAT za pomocą metody podzielonej płatności (dotyczy tylko czynnych

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
podatników VAT).
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków
w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji
z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.

4.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”,
informuję, że:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1 z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Piszu/;

2)

inspektorem

ochrony

danych

osobowych

w

Powiecie

Piskim

z

siedzibą

w

Starostwie

Powiatowym

w Piszu jest Pan Bartosz Wrochna, dane kontaktowe – inspektor@cbi24.pl;

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 – Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych, nr sprawy
Or.272.2.30.2019 prowadzonym w ramach zapytania ofertowego;

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania;

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
d) 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:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

STAROSTA PISKI
/-/ mgr Andrzej Nowicki
Załączniki:
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- Wzór umowy – załącznik nr 2
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Załącznik nr 1

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

faks wykonawcy: ……………………………………
adres e-mail wykonawcy: ……………………………………

Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym nr Or.272.2.30.2019 z dnia
19 czerwca 2019r. na „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.”, oferujemy realizację przedmiotu
zamówienia za:
cenę brutto ………………………………..…………........................................................................................................ zł
słownie .......................................................................................................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości ........% wynosi ………………..…………….......................................................... zł
Lp.

1
1.

Rodzaj tablic rejestracyjnych

2
tablica rejestracyjna samochodowa
jednorzędowa

Szacunkowa
ilość tablic
rejestracyjnych
3
5 000

2.

tablica rejestracyjna samochodowa
dwu-rzędowa

100

3.

tablica rejestracyjna ciągnikowomotocyklowa

200

4.

tablica rejestracyjna motorowerowa

100

5.

tablica rejestracyjna jednorzędowa do
przyczep

200

6.

tablica rejestracyjna dwurzędowa do
przyczep

50

Jm.

4

Cena jednostkowa Wartość łączna
brutto za 1 Jm. tablic
brutto(PLN)
rejestracyjnych
(kol. 3 x kol. 5)
5
6

kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
RAZEM

1.

Dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie 2 lat od dnia
podpisania umowy.

2.
3.
4.
5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia otwarcie ofert.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Składam ofertę wraz z załącznikami na ……….…. kolejno ponumerowanych stronach.
……………………………….
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2
UMOWA Nr ………………………… / (WZÓR)
zawarta w dniu ….. lipca 2019 roku w Piszu, pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP 849-150-34-23, reprezentowanym przez Andrzeja Nowickiego
– Starostę Piskiego, działającego na rzecz Starostwa Powiatowego w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, na
podstawie uchwały nr I/4/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Piskiego
przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Barbary Koprowskiej
i
WYKONAWCA:
………………………… /imię i nazwisko osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą/, zam. w ………………………… przy
ul. ……………, legitymującym się dowodem osobistym seria nr ………………., PESEL: .………………………,
NIP …............................., REGON
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „……………………” z siedzibą w ……………………………
przy ul. …………………, zgodnie z zaświadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi załącznik do niniejszej umowy
lub
…………………… /nazwa spółki/ z siedzibą w …………………. przy ul. ………………., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział ….
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………….., NIP: ………………, REGON
o kapitale zakładowym w wysokości …… zł /w przypadku, gdy Kupującym będzie spółka akcyjna konieczne będzie
wpisanie także informacji, jaka część jej kapitału zakładowego została wpłacona/,
reprezentowany przez:
- ……………………….. - ………………………,

mając na względzie, że Zamawiający przeprowadził stosowne postępowanie o udzielenie zamówienia
o wartości poniżej 30.000 euro, na podstawie zaproszenia do składania ofert z dnia ….................... na
„........................................” (załącznik nr 1) w toku którego ofertę z dnia …............................... złożył Wykonawca
(załącznik nr 2), wskazani powyżej zwani dalej Stronami lub z osobna Stroną postanawiają co następuje:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego towarów w postaci tablic rejestracyjnych dla
Wydziału Komunikacji i Transportu oraz dokonywanie odbioru i zniszczenia (kasacji) tablic rejestracyjnych
wycofanych z ruchu, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, stanowiącym integralną część niniejszej
umowy.

2.

Podane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy ilości towaru, przewidziane do realizacji w okresie
obowiązywania umowy stanowią wielkość szacunkową i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb
Zamawiającego. W przypadku, gdy ilości towaru ulegną zmniejszeniu Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia z tego tytułu.
§2

1.

Dostawy towaru na zasadach określonych w umowie następować będą partiami, stosownie do potrzeb
Zamawiającego, począwszy od ………………. do …………….

2.

Wielkość, termin i oznaczenia numeracji tablic, dostawy każdej partii towaru wynikać będzie
z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faksem lub telefonicznie.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdą partię zamawianego towaru nie później niż w ciągu 7 dni od
otrzymania pisemnego, faksem lub telefonicznego zamówienia.
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4.

Transport towaru do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
§3

1.

Cenę realizacji zamówienia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego ustalono zgodnie z ofertą
w kwocie …………………………..zł brutto (słownie: ……………………………………………………………..),
…………………………… zł netto, w tym podatek VAT ……………………%, tj. …………………………….. zł

2.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru poszczególnych partii wyrobów podpisany
przez strony.

3.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wyprodukowaną i dostarczoną partię towaru kwotę
brutto przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu
dostawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4.

Faktury winny być wystawiane przez Wykonawcę na:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska, NIP 849-150-34-23
Odbiorca faktury: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

5.

Strony ustalają, iż ceny jednostkowe podane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, będą stałe w okresie
trwania umowy.
§4

1.

Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z uwagi na ich
specyficzny charakter.

2.

Stosowane materiały, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu
i stosowania oraz wymaganiom zapytania ofertowego.

3.

Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikaty na zgodność tablic rejestracyjnych lub
materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań
dla tablic rejestracyjnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
§5

Do czasu zapłaty należności przez Zamawiającego za wyprodukowane i odebrane wyroby pozostają one
własnością Wykonawcy.
§6
1.

Wyroby będą wydawane partiami na podstawie protokołu odbioru. Wykonawca na każde żądanie
Zamawiającego dostarczy dla każdej partii wydawanych wyrobów świadectwo kontroli jakości oraz
zgodności wykonania z normami.

2.

Wyroby będą odebrane, co do ilości w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Piszu. Koszty transportu i załadunku obciążają Wykonawcę.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, wymiany wadliwych wyrobów i pokrycia kosztów
transportu z tym związanych.

4.

Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia.

5.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie.

6.

Wykonawca nieodpłatnie dokonuje odbioru i likwidacji fizycznej tablic rejestracyjnych wycofanych przez
Zamawiającego.

7.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać utylizacji tablic wycofanych z ruchu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§7

1.

Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na zgodność przedmiotu umowy z przepisami prawnymi
dopuszczającymi produkcję tablic. Gwarancja obejmuje okres trzech lat od daty odbioru każdej partii
wyrobów.
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2.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy Zamawiający
zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym
przez strony do ich bezwzględnego usunięcia w terminie nie później niż 7 dni od zgłoszenia wady przez
Zamawiającego
§8

1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne

2.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

w następujących wypadkach i wysokościach:
a) w wysokości 5% wartości umownej, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 1% wartości umownej wyrobów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
3.

Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
a) 3% wartości umownej wyrobów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 9.
b) w wysokości 1% wartości umownej nieodebranej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

4.

Jeżeli wartość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§9

1.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania

3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

części umowy.
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 9, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego.

2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 1 miesiąca od upływu terminu
zapłaty faktur określonych w niniejszej umowie.

b) gdy Zamawiający nie przystąpi do odbioru lub odmawia odbioru wyrobów;
c)

gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umowy wobec Wykonawcy.

3.

W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
zobowiązany jest do odbioru wyrobów wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty
wynagrodzenia za wykonane wyroby oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez
Wykonawcę.
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§ 11
1.

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść
oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub konieczność wprowadzenia takich zmian wynika ze zmiany
obowiązujących przepisów prawa.
§ 12

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1. zapytanie ofertowe z dnia ………………………,
2. oferta wykonawcy ………………………………
§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający

Wykonawca

