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                                                                                      MSPR/ZP/ZC/13/2016
Załącznik Nr 3

do  Regulaminu  w sprawie  zasad  dokonywania  zakupu  dostaw,  usług  i  robót  budowlanych  na  potrzeby
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro

Gdynia, dnia 02.12.2016 r. 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W  prowadzonym  postępowaniu  o  wartości  szacunkowej  do  30 000  euro  na  dostawę

bonów  towarowych  w  formie  papierowej dla  potrzeb  Miejskiej  Stacji  Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Żwirki i Wigury 14
81 – 394 Gdynia

Adres do korespondencji: 
Ul. Żwirki i Wigury 14

   81 – 394 Gdynia
Tel: 58 660 88 11
Fax: 58 660 88 12
Adres: e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl

Kod CPV:   30199750 -2

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb
Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, o nominałach:

- 50,00 PLN w ilości 557 sztuk
- 20,00 PLN w ilości 735 sztuk

Zamawiający wymaga, aby bony:

 uprawniały ich posiadaczy do wymiany na towary spożywcze lub przemysłowe 
(m.in.: AGD, RTV, odzież, obuwie, tekstylia, kosmetyki, chemia gospodarcza) oraz 
usługi w co najmniej 50 punktach handlowych, z czego przynajmniej po 10 punktów 
handlowych musi znajdować się w miastach: Gdynia, Gdańsk, Rumia, Wejherowo, 
były ważne nie krócej niż do 31.12.2017 r.

 posiadały zabezpieczenie uniemożliwiające ich podrobienie lub przerobienie,
 posiadały oznaczenie informujące o ich ważności i nominale.
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III. Dostawa przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony na koszt dostawcy 
do siedziby Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14.

IV. Warunki płatności: 

Termin płatności - 21 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, po całkowitym, należytym wykonaniu zamówienia. 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowo złożona oferta.
 

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia z ofertą oraz w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/13/2016, 
2. Wykaz punktów handlowych, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do SIWZ MPR/ZP/ZC/13/2016, 
3. Zaakceptowany i podpisany „Wzór UMOWY” – Załącznik nr 3 do SIWZ  

MSPR/ZP/ZC/13/2016
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert,

5. Pełnomocnictwo do reprezentowana Wykonawcy i złożenia oferty o ile ze złożonych
dokumentów rejestrowych nie będzie wynikało, iż osoba podpisująca ofertę jest do 
tego uprawniona.

Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty 
zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu, lub konieczne byłoby  unieważnienie  postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, powinny 
potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia, najpóźniej na dzień składania ofert oraz ze oferowane usługi spełniają 
wszystkie wymagania Zamawiającego. 

VII. Sposób przygotowania oferty 

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty Zamawiającemu 
w wyznaczonym  terminie. 
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                                                                                      2. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami, określonym 
w niniejszym zapytaniu na cały zakres zamówienia.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 
4. Ofertę należy złożyć na druku ”Oferta”, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania. Druk należy wypełnić.
5. Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, w sposób przejrzysty i 

czytelny w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinna 
zawierać datę sporządzenia oferty. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez  Wykonawcę.

7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do 
reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę  
upoważnioną przez Wykonawcę na piśmie (wymagane jest złożenie oryginału 
pełnomocnictwa albo jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie). 

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane wraz z pieczątką
imienną osoby uprawnionej do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, w tym 
załączniki i dokumenty wymagane przez Zamawiającego a także wszelkie miejsca, 
w których Wykonawca naniósł zmiany. 

9. Kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem, oraz 
parafować wraz z pieczątką  imienną osoby upoważnionej przez Wykonawcę. 

10.Przedmiotowe pełnomocnictwo mysi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej 
integralną część.

11.Wszystkie strony oferty winny być ze sobą trwale połączone w sposób 
uniemożliwiający wyjęcie poszczególnych stron. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o liczbie stron. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, 
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej, podwójnej kopercie w sposób 
uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. Koperta zewnętrzna powinna być 
zaadresowana na adres Zamawiającego, tj. Miejska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia oraz 
oznakowana „Oferta na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla 
potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ”  Nie 
otwierać przed 09 grudnia 2016 r.  o godz. 10:30. Koperta wewnętrzna poza 
wyżej podanym oznaczeniem powinna być opatrzona dokładnym adresem 
Wykonawcy.

13.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty ma być przygotowane, opieczętowane i 
oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie 
dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Powiadomienie 
zawierające wprowadzone zmiany lub informację o wycofaniu oferty musi wpłynąć 
do Zamawiającego najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, w 
przeciwnym razie nie zostanie wzięte pod uwagę, a oferty zostaną otwarte.

14.Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 
ofert.

15.Ofertę cenową należy sporządzić wg załączonego druku. Ceny muszą być 
wyrażone w polskich złotych, a kwoty podane zgodnie z obowiązującym w Polsce 
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                                                                                      systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Wartość 
brutto oferty  należy obliczyć przez dodanie do wartości  netto  należnej kwoty 
podatku VAT.

VIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta może być doręczona osobiście lub przesłana pocztą. Oferta musi wpłynąć 
w wyznaczonym  terminie do siedziby Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę
data stempla pocztowego. Oferta złożona po wyznaczonym terminie, zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

2. Termin składania ofert upływa dnia  09 grudnia 2016 r. godz. 10:00. 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Miejskiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia (sekretariat).

3. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni  z możliwością 
przedłużenia go o kolejne 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z terminem otwarcia ofert.

IX. Udzielanie wyjaśnień

1. Uprawnionymi pracownikami do kontaktów z Wykonawcami są:
a) pracownik odpowiedzialny za realizację zadania Paweł Molendowski  – tel. 

58 660 88 20, mob. 501 189 189, adres e-mail: 
zamowienia@pogotowie.gdynia.pl     i

b) w sprawach formalno-prawnych: p. Gabriela Siwecka,  tel. 58 660 88 11, 
w godzinach 8:30 – 14:00 (poniedziałek – piątek ), 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o udzielenie 
wyjaśnień treści  zapytania nie później niż do 07 grudnia  2016 r.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże na piśmie 
Wykonawcom, którzy złożą zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.

4. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami listownie, e-mailowo lub za 
pomocą faksu. W razie przesłania dokumentów i informacji e-mailowo lub faksem, 
każda ze Stron niezwłocznie potwierdzi nadawcy drogą e-mailową lub faksową fakt 
ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie domniemywać, iż pismo wysłane przez 
Zamawiającego na adres e-maila lub  nr faksu podany przez Wykonawcę, zostało 
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do 
składania ofert Zamawiający może zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę  
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 
niniejsze zapytanie ofertowe.

X. Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
SP ZOZ ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia, w dniu 25 listopada 2016 r., o godz. 
12.30,  (sekretariat).  

2. Otwarcia ofert dokona Komisja powołana przez Dyrektora MSPR w Gdyni. Otwarcie
ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podana zostanie nazwa i adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dot. ceny, terminu wykonania
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                                                                                      i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowane będą 
niezwłocznie w protokole postępowania.

3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
udzielenia wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający będzie 
poprawiał  w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią wymagań zawartych w zapytaniu,  
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.

XI. Ocena ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się kryterium: 
a) cena oferty brutto –  40 %
b) liczba punktów handlowych realizujących bony towarowe na terenie 

Gdyni, Sopot,  Gdańska, Rumia, Wejherowo,  – 60%

Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana będzie wg wzoru:
C = Cmin : Cn × 40 pkt               

gdzie: 
C – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny, 
Cmin – oznacza cenę brutto najtańszej oferty,
Cn – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

Ocena  punktowa  w  zakresie  kryterium  „liczba  punktów  handlowych
realizujących bony towarowe” dokonana zostanie na podstawie wzoru:

L =  Ln : Lmax × 60 pkt   
gdzie:

L – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium „ilości

punktów handlowych   realizujących bony towarowe”
Ln– oznacza ilość punktów handlowych realizujących bony towarowe z 
rozpatrywanej oferty, 
Lmax – oznacza największą ilość punktów realizujących bony towarowe 
handlowych spośród ważnych ofert

Ocena  ofert  zostanie  przeprowadzona  wyłącznie  w  oparciu  o  wyżej
przedstawione kryteria zgodnie ze wzorem:

O = C + L             
gdzie: 

O – ilość punktów badanej oferty 

C – liczba punktów w kryterium „cena”,       

 L – liczba punktów w kryterium „liczba punktów handlowych realizujących 

bony towarowe”.

Zamawiający udzieli  zamówienia Wykonawcy,  którego oferta uzyska największą  
liczbę punktów.
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                                                                                      2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wymagania 
Zamawiającego, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału i 
niepodlegającego wykluczeniu, o najniższej cenie. 

 Porównywane będą ostateczne ceny brutto.
3. Cena oferty powinna zawierać całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, łącznie z 

podatkiem, naliczonym w należytej wysokości. Wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno uwzględniać wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z 
realizacją zamówienia.

4. Cena oferty winna być wyrażona w PLN z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 
przecinku. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a 
Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający będzie wzywał 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. Oferta będzie odrzucona jeżeli:

1. Jej treść nie odpowiada treści wymagań z zapytania ofertowego, 
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu albo 

nie spełniającego warunków udziału w postepowaniu,
4. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
5. Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki 

polegającej na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do złożenia oferty, nie 
zgodził się na jej poprawienie,

6. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

Oferta nieważna będzie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającego.         

                                                                                                                              
XIII. Unieważnienie postępowania nastąpi  w niżej wymienionych przypadkach: 

1. Nie złożono co najmniej jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowanie 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego 
nie można było wcześniej przewidzieć,

5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca 
zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.

6. Z powodu unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługują żadne 
roszczenia przeciwko Zamawiającego, niezależnie od tego na jakim etapie 
postępowanie zostanie unieważnione.         
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XIV. Ogłoszenie wyników i zawarcie umowy

1. Zamawiający  niezwłocznie powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Wykonawców którzy złożyli oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy Wykonawców  
których  oferty zostały odrzucone, wraz z  uzasadnieniem. Wyniki postępowania 
obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MSPR w  Gdyni SP ZOZ.

2. Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa. Jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XV. Zapytanie zawiera  nw. dokumenty i oświadczenia:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/13/2016.
2. Wykaz punktów handlowych, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do SIWZ   MSPR/ZP/ZC/13/2016
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/13/2016.

Gdynia, 02 grudnia 2016 r.      
                    Zatwierdził:

DYRETOR
Miejskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego

w Gdyni

mgr Beata Pająk-Michalik
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Załącznik nr 1 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/13/2016

…………………………………..
   pieczęć firmowa Wykonawcy                     

FORMULARZ OFERTOWY

Dotycząca  „Zaproszenia do złożenia oferty” o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, 
na dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ
Nazwa i adres Wykonawcy:
..................................................................................................….
..................................................................................................….
Tel :…………………….………………………………………. 
Adres e-mail:…………………………………………………… 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania 
ofertowego na następujących warunkach cenowych: 
wartość brutto realizacji całości zamówienia…………………………………… PLN 
(słownie:………………………………………………………………………zł) 

2. Ogólna liczba punktów handlowych realizujących bony towarowe na terenie Gdynia, 
Gdańsk, Rumia, Wejherowa, wymienionych w wykazie załączonym do oferty, wynosi 
…………………………  (słownie: …….………………………………………… ) .

3. Zobowiązujemy się dostarczyć bony towarowe w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy.

4. Termin ważności bonów towarowych - nie krótszy niż 
…………………………………..

5. Termin płatności wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, rachunku lub księgowej noty obciążeniowej. 

6. Oświadczenia ofertowe: 
a. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

oraz, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z niniejszymi 
warunkami. 

b. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowne realizacji zamówienia zawarte w 
projekcie umowy. 

c. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

……………………, dnia …………………

……….…………………………………………………………………. 
Podpis/podpisy osoby/osób umocowanych prawnie do reprezentowania Wykonawcy
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……………………………………
    Nazwa i adres Wykonawcy - pieczęć

WYKAZ PUNKTÓW HANDLOWYCH 
REALIZUJĄCYCH BONY TOWAROWE

1) Miasto Gdyni:

L.p. Nazwa sklepu Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2) Miasto Gdańsk:

L.p. Nazwa sklepu Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

str. 11



MIEJSKA   STACJA   POGOTOWIA   RATUNKOWEGO  W  GDYNI  SP  ZOZ   
81-394  Gdynia,  ul.  Żwirki  i  Wigury  14            NIP 586-19-86-956
tel.  58-660-88-11, fax.  58-660-88-12           email: biuro@pogotowie.gdynia.pl

www.pogotowie.gdynia.pl                  

                                                                                      
3) Miasto Rumia:

L.p. Nazwa sklepu Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4) Miasto Wejherowo

L.p. Nazwa sklepu Adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

…………………….., dnia …………………….

……………………………………………………………
Podpis/podpisy osoby/osób umocowanych prawnie

do reprezentowania Wykonawcy
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                                                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ  MSPR/ZP/ZC/../2016

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu …………………………2016 r. w Gdyni pomiędzy: 

Miejską  Stacją  Pogotowia  Ratunkowego  w  Gdyni  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej przy ul. Żwirki i Wigury 14; 81-394 Gdynia; wpisanym do
Rejestru  Stowarzyszeń,  innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS  0000011428,  NIP  5861986956,  REGON  190502151
(zwanym dalej Zamawiającym lub Zleceniodawcą), w imieniu którego działa:

 Beata Pająk–Michalik   – Dyrektor

a 
……………………………………………………………………………………. 
z siedzibą w ………………………………………………………………………., 
wpisaną do ……………………………………………., 
nadany numer NIP ……………………………………. 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………….., 
zwaną dalej Wykonawcą, 

§ 1

Strony oświadczają, iż do niniejszej umowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2015, poz. 2164 ze zm.) nie stosuje się zgodnie z art. 
4 pkt. 8 ww. ustawy. 

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1292 szt. bonów towarowych w formie papierowej o

     nominale :

 o nominale 50 zł w ilości 557 szt.,
 o nominale 20 zł w ilości 735 szt.,
opisanych  w zapytaniu ofertowym. 

2. Wartość brutto umowy wynosi …………..PLN, (słownie: ………………………………zł). 

3. Przez cały czas trwania umowy strony wiążą warunki określone w zapytaniu ofertowym i
w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………………………………… . 
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§ 3

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność rzeczy będących przedmiotem umowy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. 

§ 4

Wykonawca przekaże Zamawiającemu bony towarowe będące przedmiotem umowy, w 
terminie nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. 
Koszt dostawy ponosi Wykonawca.

§ 5

Wykonawca wyda Zamawiającemu bony towarowe będące przedmiotem umowy w 
siedzibie Zamawiającego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, 81-
394 Gdynia,
ul. Żwirki i Wigury 14.

§ 6

Zamawiający zobowiązuje się do odebrania bonów towarowych będących przedmiotem 
umowy w terminie określonym w § 4 i w miejscu określonym w § 5. 

§ 7

1. Na okoliczność czynności określonych w § 4 i § 5 umowy zostanie sporządzony 
protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Podpisany przez obie strony protokół, o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury, rachunku lub księgowej noty obciążeniowej. 

3. Zapłata przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem 
na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania przez obie strony 
protokołu, o którym mowa w ust.1 i doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury, rachunku lub księgowej noty obciążeniowej. 

4. Faktury, rachunki lub księgowe noty obciążeniowe wystawiane będą na: 
 Nabywca: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny 

Pub-liczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81 -394 Gdynia, 
NIP: 586-19-86-956.

 Odbiorca - płatnik: Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielny 
Pub-liczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Żwirki i Wigury 14, 81 -394 Gdynia 
przesyłane na adres Odbiorcy- Płatnika. 

5. Termin zapłaty uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego 
kwotą należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu możliwość realizacji wydanych 
bonów towarowych w terminie do dnia 31.12.2017r. w punktach handlowych określonych 
w ofercie Wykonawcy z dnia ………………………………… . 
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§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

- za nieterminowe wykonanie zamówienia 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w opłacie 

faktury,      rachunku lub noty obciążeniowej. 

3. W sytuacji gdy kary umowne nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§10

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11

Strony zastrzegają, że do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej 
umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 12

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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