
                                                                                                                            Wrocław, 20-10-2020 r.      

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1986, 2215 z 2019r. poz. 53) 
 

OZNACZENIE SPRAWY: 
M-II-2310- 78/2020/AG, KP STRZEGOM 
DK-354653/2020        
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 
NIP: 896-000-47-80 REGON: 930 156 216 
Sekretariat: Tel. 47 871 44 10 Faks 71 340 41 25 
 
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU: 
Agnieszka Gawlik Tel.47 871 24 01 

 
PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA: 
   Radio -1 sztuka.                                                                                                                                                                                                 
 

               
                            RADIO BLAUPUNKT KR12SL 

 
 
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Okres gwarancji-12 miesięcy, 

 Produkt posiadający deklarację zgodności WE [znak CE]. 

 Instrukcja w języku polskim. 
 
 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Termin składania ofert: 02.11. 2020 r. do godziny 12:00 

Dostawa  do dnia 15.11.2020 
Miejsce dostawy:   Komisariat Policji  w Strzegomiu, al. Wojska Polskiego 75, 58-150 
Strzegom/PARTER 
 
Osoba do kontaktu:   
 
Andrzejewski Mariusz-tel. 603 892 085, 
Piotr Galicki –tel. 516 176 642 
 
 
 
Komisja sporządzi protokół odbioru po dostarczeniu przedmiotu  



W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówieniaw terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, na koszt Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. przeniesienia na Zamawiającego prawa własności do przedmiotu zamówienia , 
2. dostarczenia przedmiotu zamówienia  do miejsca wskazanego przez komisję w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, 
3. wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów, w tym 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 
4. usunięcia, na własny koszt, powstałych uszkodzeń wynikłych w czasie wykonania zamówienia , 

jeśli w wyniku niewłaściwego działania lub zaniedbania ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie/zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 

5. zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w czasie wykonywania zamówienia  i 
nie wykorzystywania i nie udostępniania ich, bez pisemnej zgody Zamawiającego 

 
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia : 
spełnia wymogi określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 
jest wolny od wad fizycznych i prawnych,jest pierwszego gatunku, fabrycznie nowy,

WARUNKI POSTEPOWANIA / ZAMÓWIENIA: 
Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT. 
 
Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 %. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert 
decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej). 
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również 
uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i 
opłatami lokalnymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), 
unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez 
podania przyczyny. 
Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w 
przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty. 
 
KARY UMOWNE: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy 
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało 
nastąpić wykonanie przedmiotu umowy, lub 
b) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy - zamówienia. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonej kary umownej z wymagalnej należności 
Wykonawcy przy opłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania 
odrębnego oświadczenia w tym zakresie. 
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówienia w przypadku opóźnienia przekraczającego jeden 
dzień kalendarzowy przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia. 
 
 
 

___________________________________________ 
(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej 

Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu) 



 
 

            PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY / USŁUGI 

Przedmiotem dostawy w ramach zamówienia   nr  M-II-2310-      /2020   

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

dostawy / usługi 

Jednostka 

miary 
Ilość Nr seryjny Wartość 

Dokumentacja 

techniczna/ 

instrukcja 

obsługi/ 

świadectwo 

jakości 

Uwagi 

1.                             
RADIO BLAUPUNKT 
KR12SL 
 

Szt. 1     

 

Miejsce dokonania odbioru: :   Komisariat Policji  w Strzegomiu, al. Wojska Polskiego 75, 58-150 
Strzegom/PARTER 
 

Data dokonania odbioru:................................................................................................................ 

W terminie/nieterminowo* 

Ze strony Wykonawcy: 

............................................................................................................................. ........................ 

(nazwa i adres). 

( 

Ze strony Zamawiającego: 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33 

(nazwa i adres) 

Komisja z składzie: 

1.Piotr Galicki. 2.  Agnieszka Kubik 3.Mariusz Andrzejewski           

Potwierdzenie kompletności dostawy / usługi: 

 Tak* 

 Nie* - zastrzeżenia .......................................................................................................... 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy / usługi z parametrami  / funkcjonalnością zaoferowana 

w ofercie: 

Zgodne* 

Niezgodne* - zastrzeżenia ............................................................................................... 

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie): 



Wykonane zgodnie z zamówieniem  

Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ............................................................ 

 

Końcowy wynik odbioru: 

Pozytywny* 

Negatywny* - zastrzeżenia ............................................................................................. 

 

Podpisy: 

1. .......................... 4. .......................... 

2. .......................... 5. .......................... 

3. .......................... 6. ..........................                                                                

 

* niepotrzebne skreślić                                                                  …………………………………………….. 

                        Przedstawiciel Wykonawcy                                                                                                            

 


