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Goraj, dn. 25.01.2019 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pt.:   

Dostawa i montaż wyposażenia lokalu gastronomiczno-handlowego w Goraju” 
 

Zamawiający: 
Stanisław Gawda Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
Adres: ul. Szczebrzeska 10, 23-450 Goraj 
NIP: 9181958578 
Tel. +48 84 685 80 21 
e-mail: stoljan@vp.pl 
 
Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14 lutego 2018 r. w sprawie 
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) 

Ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na realizację części zadań zaplanowanych w ramach 
operacji pt. „Rozwój firmy Stanisław Gawda – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe poprzez 
wprowadzenie nowych usług w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie lokalu 
gastronomiczno-handlowego” realizowanej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na 
lata 2014-2020.  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia lokalu gastronomiczno-
handlowego w miejscowości Goraj, w podziale na trzy części: 

Część 1. Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego, 

Część 2.  Dostawa mebli restauracyjnych 

Część 3. Dostawa i montaż mebli sklepowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Szczebrzeska 10, 23-450 Goraj 

3. Zamówienie obejmuje wszystkie elementy ujęte w poniższej tabeli: 

  Nazwa Ilość Opis minimalnych wymagań* 

1 Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego*, w tym: 

1.1 Regał magazynowy 2 szt. 
Regały magazynowe, 5-półkowe, o wymiarach (szer./gł./wys.): 

91/45,5/183 cm 

1.2 Stół roboczy 5 szt. 

Stoły robocze ze stali nierdzewnej o wymiarach (szer./gł./wys.): 

- 60/70/85 cm x 1 szt. 

- 90/60/85 cm x 1 szt. 

- 55/76/85 cm x 1 szt. 

- 40/60/86 cm x 2 szt. 

1.3 Zlew dwukomorowy 2 szt. 

Zlewy ze stali nierdzewnej dwukomorowy o wymiarach 

(szer./gł./wys.): 

- 80/60/85 cm x 1 szt. 

- 120/60/85 cm x 1 szt. 

mailto:stoljan@vp.pl
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1.4 Ociekacz  1 szt. 
Ociekacz ze stali nierdzewnej o wymiarach 60/27/37 (h) cm, 
mocowany do ściany.  

1.5 Okap 1 szt. 
Okap ze stali nierdzewnej o wymiarach (szer./gł./wys.): 

300/100/42,5 cm 

1.6 Kuchenka gazowa  1 szt. 
Kuchenka gazowa 4-palnikowa, ze stali nierdzewnej z rusztami, 

o wymiarach (szer./gł./wys.): 80/70/85 cm 

1.7 
Kuchenka gazowa 1-
palnikowa 

2 szt. 
Kuchenka gazowa, stalowa, 1-palnikowa, z nakładką redukującą 
na ruszt.  

1.8 
Grill do parówek z 
pokrywką 

1 szt. 

Grill/podgrzewacz rolkowy o wymiarach (szer./gł./wys.): 

52/48/17,5 cm; obudowa ze stali nierdzewnej, 11 rolek, funkcja 

regulacji temperatury. Wyposażony w podstawę o wymiarach 

(szer./gł./wys.): 100/70/85 cm 

1.9 
Zamrażarka typu 
skrzyniowego 

1 szt. 
Zamrażarka typu skrzyniowego o poj. 300 l i wymiarach 

(szer./gł./wys.): 105/66,5/87 cm 

1.10 
Uniwersalna 
zmywarko-wyparzarka 
gastronomiczna 

1 szt. 
Zmywarko-wyparzarka gastronomiczna, podblatowa, o 

wymiarach (szer./gł./wys.): 43,5x53,5/67 cm, , z funkcją 

zmywania i wyparzania  

1.11 
Zmywarka 
gastronomiczna 
kapturowa 

1 szt. 
Zmywarka gastronomiczna kapturowa o wymiarach 

(szer./gł./wys.): 67,5/67,5/144 cm 

1.12  Mikrofalówka 1 szt. Mikrofalówka ze stali nierdzewnej, moc 800 W, pojemność 23 l 

1.13 
Ekspres do kawy 
ciśnieniowy 

1 szt. 
Automatyczny ekspres do kawy, wyposażony w młynek i funkcję 

automatycznego spieniania mleka. 

1.14 Blender ręczny 1 szt. Blender gastronomiczny. Nierdzewne ramię 

1.15 Opiekacz 1 szt. 
Opiekacz o wymiarach (szer./gł./wys.): 61/31/28 cm, mocy 2,7 

kW i wydajności 200 tostów/h 

1.16 
Zestaw mebli 
kuchennych 

1 kpl. 
Zestaw szafek wiszących o wymiarach (szer./gł./wys.): 

- 90/30/60 x 3 szt. 

- 60/30/60 x 1 szt. 

1.17 Szafka przelotowa 1 szt. 
Szafa przelotowa do przechowywania czystych naczyń, stojąca, 

ze stali nierdzewnej o wymiarach (szer./gł./wys.): 60/50/200 cm, 

z otwieranymi drzwiami. 

1.18 
Stół z basenem 
jednokomorowym  

1 szt. 
Stół z basenem jednokomorowym do mycia naczyń kuchennych, 

o wymiarach (szer./gł./wys./gł. komory): 90/60/85/30, ze stali 

nierdzewnej 

1.19 
Frytkownica 2-
komorowa 

1 szt. 
Frytkownica gastronomiczna, 2-komorowa, o pojemności: 2 x 8 

litrów 

1.20 
Kotleciarka 
elektryczna  

1 szt. 
Kotleciarka elektryczna o mocy 0,35 kW i wymiarach 46/22/43 
cm, wykonana ze stali nierdzewnej. 

1.21 
Wolnoobrotowa 
wyciskarka do soków 

1 szt. 
Wyciskarka do soków, wolnoobrotowa ze stali nierdzewnej, o 
mocy 200 W, poj, 600 ml.  

1.22 
Wielozadaniowy piec 
konwekcyjno-parowy  

1 szt. 

Piec gazowy, konwekcyjno-parowy o pojemności: 6 x GN 1/1, 

sterowany manualnie, z funkcją automatycznego mycia i 

maksymalną temperaturą w komorze: 300 st. C. Wyposażony w 

podstawę. 

1.23 Zestaw filiżanek  50 kpl. 
W komplecie 2 szt.: filiżanka do kawy i filiżanka do herbaty wraz 
z talerzykami. Wykonane z wysokogatunkowej białej porcelany 
hotelowej, odpornej na zadrapania i zabrudzenia.  
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1.24 Zestaw sztućców  48 kpl. 
W komplecie 4 szt.: łyżka duża i mała, widelec i nóż. Wykonane 
ze stali nierdzewnej, nadające się do mycia w zmywarkach 
automatycznych.  

1.25 Zestaw talerzy 50 kpl. 
W zestawie 3 szt.: talerz płytki mały i duży oraz talerz głęboki. 
Wykonane z wysokogatunkowej białej porcelany hotelowej, 
odpornej na zadrapania i zabrudzenia.  

1.26 
Komplet szkła 
stołowego  

50 kpl. W komplecie 3 szt.: szklanka, kieliszek i literatka.  

1.27 
Nóż kuchenny ze stali 
nierdzewnej 

10 szt. Nóż ze stali nierdzewnej, o wysokiej odporności na korozję 

1.28 Zestaw garnków 1 kpl. W zestawie garnki o pojemności: 1x 40 l, 2x 20 l, 3x 9 l, 4 x 6 l.  

1.29 
Pojemniki do 
przechowywania 
żywności  

10 szt. 
Pojemniki do przechowywania żywności ze stali nierdzewnej z 
pokrywkami. Możliwość stosowania w bemerach i 
podgrzewaczach.  

1.32 Grill ogrodowy 1 szt. Grill ogrodowy, murowany, z kominem i rusztem 

2 Dostawa mebli restauracyjnych, w tym: 

2.1 Stoły restauracyjne 9 szt. 
Stoły z płyty meblowej lub drewnianej o wymiarach: 

- 80x160 cm – 2 szt. 

- 80x80 cm – 7 szt. 

2.2 
Krzesła drewniane z 
obiciem 

45 szt. 
Krzesła stalowe tapicerowane o przybliżonych wymiarach: 

wysokość: 92 cm, szerokość siedziska: 38 cm 

3. Dostawa i montaż mebli sklepowych, w tym: 

3.1 Lada sprzedażowa 1 szt. 

Lada sprzedażowa złożona z dwóch części, o wymiarach 

(szer./gł./wys.): 

- 100/60/95 cm 

- 200/60/95 cm 

3.2 Regały ekspozycyjne 10 szt. 
Regały z metalowym stelażem o wymiarach (szer./gł./wys.):  

- 80/40/180 cm – 6 szt. 

- 100/37/140 cm - 4 szt. 

3.3 
Szafka na herbatę i 
kawę 

1 szt. 
Szafka z kamiennym blatem o wymiarach (szer./gł./wys.): 

130/70/95 cm 
*Sprzęt i wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z 
normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 

Oferta Wykonawcy musi być zgodna z powyższą specyfikacją, w zakresie ilości i minimalnych 
wymagań technicznych lub funkcjonalnych określonych dla poszczególnych elementów wyposażenia. 
Zamawiający dopuszcza sprzęt i wyposażenie o wyższych parametrach, jako zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia. 

Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w 
oryginalne opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na zakupiony towar zgodnie z gwarancją, 
jednak nie krócej niż 24 miesiące, od dnia dostawy towaru. 

4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39315000-3 Urządzenia restauracyjne 

39312000-2 Urządzenia do przygotowywania żywności 
39314000-6  Przemysłowy sprzęt kuchenny 
39100000-3 Meble 
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II. Termin realizacji zamówienia: 
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 

(szacunkowy termin: 5.02.2019 r.)  
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 26 lutego 2019 r. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia 

(wydłużenia okresu realizacji zamówienia). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z 
wyłonionym Wykonawcą.   

4. Za termin realizacji zamówienia uznaje się dokonanie bezusterkowego protokołu odbioru. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu:  
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 

w postępowaniu: 
a) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem 

zamówienia.  
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień 
c) dysponować właściwym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania 

przedmiotu zamówienia,  
d) znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej prawidłową 

realizację zamówienia,  
e) brak powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym - w postępowaniu nie mogą 

brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń Wykonawcy 
o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postepowaniu i braku powiązań, stanowiących 
załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego. 

 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i 

przygotowania oferty zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 
2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Załączniki do oferty winny być złożone na wzorach stanowiących załączniki do Zapytania 

ofertowego lub zgodne ze wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej 
treści. 

5. Ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na komputerze, długopisem lub nieścieralnym 
atramentem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  

6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane. 

7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
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zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
8. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

wyrażona cyfrowo i słownie, oraz podana osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia. 
9. Cena powinna uwzględniać wszelkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie winien przewidzieć 
wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę. 

10. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
a) Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego podpisany. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. 

b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego, 

d) Szczegółowa oferta cenowa – zestawienie wszystkich elementów składających się na ofertę 
Wykonawcy. 

e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o 
zamówienie, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia 
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także 
oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub 
nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Podpisy muszą zostać złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta 
Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 

11. Zmiana i wycofanie oferty: 
a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 
b) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić zamawiającego, przed 

upływem terminu składania ofert. 
c) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożenie oferty 

pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty 
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY/WYCOFANIE OFERTY”  

d) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

e) Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE OFERTY nie będzie otwierana. 
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V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona oceny wymagań formalno–prawnych na podstawie załączonych do oferty 
dokumentów i oświadczeń wg zasady „spełnia” - „nie spełnia”. 

2. Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, zostaną 
odrzucone, a wykonawcy wykluczeni.  

3. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez 
Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym 
kryteriami: cena – 80% oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20%. 

   Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100, w tym: 
a) za kryterium cena - maksymalnie 80% ze 100 pkt.,  
b) za kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia - maksymalnie 20% ze 100 pkt. 

5. Oferty w ramach poszczególnych kryteriów będą oceniane na podstawie danych podanych przez 
Wykonawcę w formularzu ofertowym w następujący sposób: 

a) cena – ocena kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 
KC = CN / COB x 80 (max liczba punktów ocenianej pozycji) 
Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych w kryterium cena Wykonawcy  
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej  
Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem kryterium ceny odrębnie dla każdej części 
zamówienia.  
 

b) Termin realizacji przedmiotu zamówienia – data zakończenia realizacji zamówienia (przy 
założeniu, że wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi 5.02.2019 r.) 
Liczba przyznanych punktów w kryterium wynosi: 
do 13 lutego 2019 r. - 20 pkt. 
Od 14 do 20 lutego 2019 r. - 10 pkt. 
Od 21 do 26 lutego 2019 r. – 0 pkt. 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
przekraczającego maksymalny termin zakończenia realizacji zamówienia określonego w pkt. 
II.2 Zapytania ofertowego (tj. do 26 lutego 2019 r.), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 
jako niezgodna z zapisami zapytania ofertowego. 

6. Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku 
zgodnie z ogólną zasadą przybliżania liczb. 

7. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów 
spośród ocenionych ofert. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres: ul. Szczebrzeska 10, 23-
450 Goraj, lub drogą elektroniczną na adres: stoljan@vp.pl w terminie do dnia 4.02.2019 r. 

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Na kopercie (opakowaniu) lub w tytule maila w przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną 
prosimy zawrzeć zapis: „Oferta do zapytania ofertowego z dnia 25.01.2019 r. na „Dostawę i 
montaż wyposażenia lokalu gastronomiczno-handlowego w Goraju”. 

4. Otwarcie wszystkich ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do 

składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie 
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w stosunku do Zamawiającego. 
VII. Przesłanki odrzucenia oferty: 

- treść oferty niezgodna z treścią zapytania ofertowego, 
- oferta złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu, 
- oferta złożona przez podmiot: 

a. niespełniający warunków udziału w niniejszym postepowaniu; 

b. powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w 
art. 43a ust. 4 ustawy. 

 

VIII. Warunki zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich 
wprowadzenia: 
- zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
Wykonawcę; 

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - 
np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

- wystąpienia siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, 
powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna i inne nadzwyczajne 
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron 
(„siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do 
przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec); 

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – np. powoduje 
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. 

 
 
Załączniki do Zapytania ofertowego stanowiące jego integralną część: 
1 - formularz oferty - załącznik nr 1                                                      
2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik 
nr 3                                                                                                 
 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 2                                                      
 

 
  
  Z poważaniem, 
Stanisław Gawda 

Właściciel 


