
Załącznik F 
do Regulaminu udzielania zamówie ń publicznych  

wprowadzonego  Zarz ądzeniem Starosty Pozna ńskiego 
Nr 68/2022 z dnia 6 lipca 2022r.    

Poznań, dnia 25.11.2022 r. 
ZP.272.00083.2022 
ZP.ZD-00763/22 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o war tości poni żej kwoty 130 000 złotych  
 
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, o wartości poniżej kwoty 130 000 
złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej zadania obejmującego swoim zakresem dostawę agregatów 
prądotwórczych, z podziałem na dwie części. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w stanowiących załącznik do niniejszego 
zapytania Projektowanych postanowieniach umowy. 

Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę brutto, 
uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Ofertę, w określonej przez Zamawiającego treści, proszę złożyć e-mailem na adres: zp@powiat.poznan.pl 
do dnia 29.11.2022 r., do godz.11:00.  

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 
do jednej lub dwóch części. 

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo. 

W sytuacji jeżeli zostały złożone oferty o takich samych cenach, zamawiający może poprosić 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, o złożenie ofert dodatkowych. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projektowanych 
postanowieniach stanowiących załącznik do niniejszego zapytania. 

Na etapie prowadzonego postępowania Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców 
do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień. 

O wynikach prowadzonego postępowania powiadomimy w formie pisemnej. 

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 
informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy: 
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  
     o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  
     o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest 

osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile 
została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący 
taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.”                                                           

                                                                   
 
 
 

 ................................................................................................  
                                                                            (podpis  Kierownika Zamawiaj ącego lub osoby upowa żnionej 

 
 
 
 
 
 

 
Powyższe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 

 



 
 
ZP.272.00083.2022 

…………………, dnia ………………. 
 
OFERTA WYKONAWCY (Wypełnia Wykonawca)  

(nazwa Wykonawcy) ……………………………. 

(adres) ……………………………………….. 

 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi informacjami: 

− przedmiot zamówienia zrealizujemy za kwotę: 

1) Część nr 1:* 

 

 
 
 

 

 

 

2) Część nr 2:* 

 

 
 
 

 

 
 
 

− w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przekazać Zamawiającemu informacje,  
o których mowa w § 4 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy, 

− inne informacje ………………………….……………………………………………… 
 

 

 

…………………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Wypełnić, w zależności do której z części Wykonawca składa ofertę. 

Cena brutto jednego  agregatu prądotwórczego wyposażonego 
w silnik spalinowy, czterosuwowy benzynowy, generator 

zmiennofazowy (230/380V) o mocy od 7 do 8 kW, 
wyposażonego w AVR-stabilizator napięcia przy zmiennym 

obciążeniu, pakiet serwisowy (olej silnikowy) 

Ilość 
sztuk 

Cena brutto w zł 
(Cena jednostkowa 

brutto x ilość) 

 3  

Cena brutto jednego  agregatu prądotwórczego wyposażonego 
w silnik spalinowy, czterosuwowy benzynowy, generator 

w technologii inverterowej  230 V o mocy od 2,5 do 4 kW, 
z funkcją łączenia dwóch agregatów, przewody do łączenia 

dwóch agregatów, pakiet serwisowy (olej silnikowy) 

Ilość 
sztuk 

Cena brutto w zł 
(Cena jednostkowa 

brutto x ilość) 

 8  



 Projektowane postanowienia umowy nr ………………………………….……....2022 – Część nr … 

 

Zawarta w dniu ……………...2022 roku w Poznaniu pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu  ul. Jackowskiego 18, w imieniu, którego 

działają: 

1. ……………………………….. – …………………… 

2. …………………………………– …………………… 

z kontrasygnatą …………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………….…………………. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dla potrzeb Zamawiającego*: 

1) Część 1 – Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy benzynowy, generator 

zmiennofazowy (230/380V) o mocy od 7 do 8 kW, wyposażony w AVR-stabilizator napięcia przy zmiennym 

obciążeniu, pakiet serwisowy (olej silnikowy) – 3 sztuki, 

2) Część 2 – Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy benzynowy, generator 

w technologii inverterowej  230 V o mocy od 2,5 do 4 kW, funkcja łączenia dwóch agregatów, przewody 

do łączenia dwóch agregatów, pakiet serwisowy (olej silnikowy) – 8 sztuk. 

2. Odbiór przedmiotu umowy wymaga potwierdzenia przez strony protokołem odbioru sporządzonym przez 

Wykonawcę, w którym strony potwierdzają ilość i sprawność dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

1. Dostarczony przedmiot umowy podlega 12 miesięcznej gwarancji. Karty gwarancyjne przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane artykuły posiadają wymagane certyfikaty dopuszczające je do użytkowania. 

 

§ 3 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia zostaną dostarczone do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego 

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8, w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego, drogą mailową, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych  o terminie dostawy. 

3. Koszty transportu, wniesienia i ubezpieczenia przedmiotu umowy i środków transportu na czas transportu 

obciążają Wykonawcę. 

4.   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za Przedmiot zamówienia cenę określoną w ofercie, w łącznej kwocie 

...................................... zł brutto (słownie: ..........................................................................),  w tym podatek VAT. 

5.     Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony Protokół odbioru.  

6.    Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT, 

w terminie do 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7.  Wykonawca oświadcza, że rachunek rozliczeniowy, o którym mowa  w ust. 6, jest rachunkiem wskazanym dla 

Wykonawcy w wykazie informacji o podatnikach VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

na tzw. Białej liście. 

8.     Jeżeli  na fakturze, o której mowa w ust. 6  podano rachunek rozliczeniowy, który nie jest rachunkiem Wykonawcy 

o którym mowa w ust. 7, w przypadku braku korekty faktury  w terminie 5 dni, Zamawiający dokona płatności na 

rachunek ujawniony, zgodnie z ust. 7 na tzw. Białej liście. 

 

§ 4 

1. Osobami do kontaktu w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony: 

1) Zamawiającego są: 

a) ………………………………………………………………………….. 

b) ………………………………………………………………………….. 

2) Wykonawcy są: 

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana osób do kontaktu nie będzie skutkowała koniecznością zmiany umowy. 

 

 

*  W zależności od części zamówienia. 

 

 



 

§ 5 

1. W przypadku nienależytego wykonania Umowy lub nie dotrzymania terminu dostawy, o którym mowa  w § 3 ust. 1, 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Umowy lub 

za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 % wartości przedmiotu Umowy wskazanej w  § 3 ust. 4. 

2. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłacanego wynagrodzenia lub jego części  naliczonych, zgodnie 

z ust. 1 kar umownych. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia wskazanej w  § 3 ust. 4.  

5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kary umownej Zamawiający ma prawo żądać 

odszkodowania do pełnej wartości poniesionej szkody. 

 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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