
Nr sprawy: BGO-BGT.2302.045.2022 Warszawa, 01.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
(dalej Zapytanie)

Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa foteli konferencyjnych 
dla Kierownictwa NIK.

I. Zamawiający:
1. Zamawiającym jest Najwyższa Izba Kontroli .
2. Dane Zamawiającego:

1) numer telefonu: 22 444 57 14
2) adres poczty e-mail: bgo@nik.gov.pl
3) adres strony www: www.nik.gov.pl

II. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 14 sztuk foteli 
konferencyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

UWAGA!!! Niniejsze Zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy wykonania 
zamówienia. Zamawiający może odmówić zawarcia umowy wykonania zamówienia, bez wskazania przyczyny.

IV. Termin lub okres wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą elektroniczną.
2. Korespondencję w postępowaniu oraz oferty należy kierować na adres e-mail: bgo@nik.gov.pl
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważnieni są:

Łukasz Zygadło, email: lukasz.zygadlo@nik.gov.pl

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu, w języku polskim na druku 

stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.
2. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej.
3. Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty 
pełnomocnictwem.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-mail): z dopiskiem w tytule wiadomości: 

„Dostawa foteli konferencyjnych dla Kierownictwa NIK”.
6. Wykonawca może złożyć ofertę według własnego uznania:

1) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy;

mailto:bgo@nik.gov.pl
http://www.nik.gov.pl
mailto:bgo@nik.gov.pl
mailto:lukasz.zygadlo@nik.gov.pl


lub
2) w formacie danych, w szczególności .pdf, podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację 

osoby składającej podpis.
7. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
9. Wykonawcy uprawnieni są do wspólnego ubiegania się o zamówienie. W takim przypadku dokumenty wskazane 

w pkt. 3 powyżej składa każdy z Wykonawców. Wykonawcy ponadto ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.

10. Wykonawca może wycofać swoją ofertę do upływu terminu składania ofert.
11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem składania ofert.

VII. Sposób obliczenia ceny oferty.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia. 
Oferowane ceny brutto powinny uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek 
od towarów i usług.

VIII. Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2022 r.
2. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt. 1 nie zostaną ocenione.
4. Ofertę należy złożyć na adres wskazany w pkt V.2 Zapytania.

IX. Badanie ofert.
1. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

i poinformuje Wykonawcę;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem, zawierającą rażąco niską cenę, 
jak również złożoną przez podmiot niezaproszony do składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania 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 (Dz.U. poz. 835).

4. Zamawiający jest uprawniony do wyjaśnienia złożonej oferty albo wezwania do jej uzupełnienia przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

X. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jedynego kryterium, tj. cena 

ofertowa (waga kryterium -  100 %). Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową 
spełniająca wszystkie wymagania.

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. W celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia Zamawiający może przeprowadzić na 
podstawie złożonych ofert negocjacje z Wykonawcami. W negocjacjach będą mogły wziąć udział osoby 
umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Zamawiający po zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Zdanie ostatnie ustępu 2 powyżej stosuje się.

4. Do ofert dodatkowych wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio postanowienia Zapytania 
dotyczące ofert.

XI. Umowa w sprawie zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu, szczegółowo podanych 
we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.

XII. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu do upływu terminu 

składania ofert.
2. Zamawiający zamieści ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców lub zmiany w treści Zapytania 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

XIII. Informacja o przetwarzaniu danych osoby, której dane pozyskano bezpośrednio od niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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 „Ro DO”, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, 

tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO 

w związku z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze 
zm.) w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy
0 zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą 
danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz 
Administratora danych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została 
wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów 
wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty -  do zawarcia i wykonania 
umowy o zamówienie. Odmowa podania tych danych uniemożliwiłaby udział Pani/Pana w postępowaniu
1 zawarcie takiej umowy.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:
-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-  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;
-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach 

określonych w art. 21 RODO;
-  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych.

9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) 
RODO.

XIV. Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom, których dane są wykazywane w związku ze 
składaną ofertą lub działającym i realizującym zamówienie w jego imieniu, o przetwarzaniu ich danych 
osobowych, w związku z art. 14 RODO.
1. Z chwilą udostępnienia danych osobowych administratorem tych danych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 

Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. (22) 444 50 00.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl.
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3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO w związku z art. 
44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w celu 
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, zawarcia 
i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy.

4. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych 
jest następująca:
dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione NIK w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych 
roszczeń z tytułu realizacji umowy - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy - np. imię i nazwisko.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą 
danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz 
Administratora danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana 
- przez okres trwania umowy o zamówienie oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających 
z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający 
z przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych NIK, decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz 
do sprostowania tych danych.

9. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, z wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO oraz mają prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Osoby, których dane zostaną przekazane NIK, w przypadkach określonych w art. 20 RODO, mają prawo 
do przenoszenia danych osobowych.

12. Osobom, których dane zostaną przekazane NIK, nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.

XV. Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz oferty.
3. Wzór umowy.

ZATWIERDZIŁ
/-/ Anna Jabłońska

p.o. Wicedyrektora Biura Gospodarczego
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa 14 szt. foteli konferencyjnych.

FOTELE KONFERENCYJNE: typu IN ACCESS firma Bejot. 

Fotele konferencyjne typu IN ACCES -  12 szt.

- konstrukcja chromowana

- miękkie kółka na twardą powierzchnię

str. 1



Fotele konferencyjne typu IN ACCES -  2 szt.

- konstrukcja chromowana

- stopki filcowe na podłogi drewniane i panele.

str. 2



Kolor tkaniny tapicerskiej i opis : tapicerka SAWANA 017 -  beż- symbol SN17. Skład 100% poliester, gęstość 245g/m2 +-5%, odporność na ścieranie 70 000 cykli Martindale 

(BS EN ISO 12947-2:1999), pilling 4-5 (DIN EN ISO 12945/2:2000), odporność na światło 4 (EN ISO 105-B02:2013), certyfikat trudnopalności (DIN EN 1021-1).

str. 3



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

WZÓR UMOWY
Nr

W dniu 2022 r. w Warszawie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056), przy ul. Filtrowej 57, adres do 
korespondencji: 00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa P-14, nr NIP: 526 105 86 27, nr REGON: 000000052, zwanym dalej: 
„Zamawiającym” lub „NIK” , reprezentowanym przez:

Pana Kamila Wójcika - p.o. Dyrektora Biura Gospodarczego,

a

.......................... z siedzibą w ................, przy ul....................., wpisaną d o ..................................... pod nr
o nr NIP:.................... i nr REGON:..............., zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną przez:

zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami” ,

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa foteli konferencyjnych dla 
Kierownictwa NIK”, przeprowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.), ponieważ wartość Umowy jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, 
została zawarta Umowa o następującej treści:

Przedmiot Umowy 
§ 1.

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż, dostawa oraz przeniesienie na Zamawiającego własności 14 sztuk krzeseł 
konferencyjnych (zwanych dalej: „meblami”), zgodnie z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy 
oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

2. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac jest taki, jak określono go w Umowie i musi ponadto zawierać wszystkie 
elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot Umowy osiągnął wymagane cele, nawet 
jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w Umowie.

Warunki realizacji Przedmiotu Umowy 
§ 2.

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu 10 tygodni od dnia podpisania Umowy.
2. Wykonawca dostarczy meble oraz dokona montażu i ustawienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego 

(Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa), w dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 15.30.
3. Wykonawca poinformuje o planowanym terminie dostawy mebli z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bgo@nik.gov.pl.
4. Meble zostaną dostarczone Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem 

w czasie transportu.
5. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru mebli zostaną stwierdzone wady, Zamawiający jest uprawniony do 

odmowy przyjęcia mebli dotkniętych wadami, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mebli wolnych od wad 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru bez uwag, który 
powinien być podpisany przez Strony najpóźniej w ostatnim dniu terminu realizacji Umowy.

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wybranych materiałów: 
atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające, że materiały użyte do produkcji mebli 
spełniają odpowiednie wymagania określone przepisami prawa.
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1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o postępach w wykonaniu Umowy oraz 
bezzwłocznie informować o przeszkodach w należytym wykonywaniu Umowy, w tym również o okolicznościach 
leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na wywiązanie się Wykonawcy z postanowień Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla działalności 
prowadzonej przez Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia mebli w miejscu wskazanym w siedzibie Zamawiającego, a po wykonaniu 
tej czynności zobowiązany jest do przywrócenia porządku zastanego przed dostawą.

Wynagrodzenie 
§ 4.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do Umowy, w wysokości nie przekraczającej ........... zł brutto (słownie złotych brutto:
.......................... ), tj.......................... zł netto + ............................. zł podatku VAT.

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również wszystkie opłaty, takie jak koszty 
transportu, ubezpieczenia, wniesienia i ustawienia mebli, a także cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług) oraz 
wszelkie inne koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie obowiązywało do czasu zrealizowania przedmiotu 
Umowy i nie będzie przedmiotem negocjacji.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze 
VAT, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 
załączonym protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy.

5. Zamawiający będzie dokonywał należnych Wykonawcy płatności związanych z realizacją Umowy, na rachunek
bankowy Wykonawcy (numer rachunku bankowego i nazwa banku)...................

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie 
do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym 
zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. 
„białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli 
przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w 
Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej).

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT w następujący sposób:

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57 
02-056 Warszawa 
NIP: 526-10-58-627 
REGON: 000000052

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, ze 
zm.).

10. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy, 
na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 
§ 5.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących 
kar umownych:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy bezpośrednio w miejscu instalacji (wraz z montażem i 
ustawieniem) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia;

2) za nieterminowe usunięcie wady w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wadę lub wymianę przedmiotu Umowy 
(lub jego części) w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia;

§ 3.
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3) za niedotrzymanie zasad poufności, o których mowa w § 9 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 3000,00 zł za każdy ujawniony przypadek naruszenia zasad poufności.

4) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

5) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

2. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrącenie z jakiejkolwiek płatności 
należnej Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z płatności za wykonane i 
fakturowane części przedmiotu Umowy bez uprzedniego wezwania do zapłaty. W przypadku braku możliwości 
potrącenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty wyznaczając 14-dniowy termin zapłaty od dnia doręczenia 
wezwania.

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest 
niższa niż wartość powstałej szkody.

Odstąpienie od umowy 
§ 6.

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, przysługuje umowne prawo do 
odstąpienia od umowy w całości lub w części (według swojego wyboru), w przypadku:
1) stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu Umowy;
2) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy przekraczające 14 dni;
3) nieusunięcia wady fizycznej przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie.
Odstąpienie od Umowy, w przypadku o którym mowa w pkt 3), może nastąpić po bezskutecznym upływie 
dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady fizycznej.

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o przyczynie stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

Gwarancja jakości i rękojmia 
§ 7.

1. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone meble są wolne od wad i wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu, 
na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną.

2. Na dostarczone meble Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.
3. Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy.
4. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu 48 godzin od dnia zgłoszenia przez

Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ............... , konieczności wykonania usługi
gwarancyjnej. W tym celu Wykonawca winien zgłosić się do miejsca użytkowania mebli.

5. W przypadku niemożności wykonania usługi gwarancyjnej w miejscu użytkowania mebli, Wykonawca zabierze je ze 
sobą za pokwitowaniem i po usunięciu wad dostarczy z powrotem do miejsca ich użytkowania. Koszty transportu 
ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę gwarancyjną w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego.

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania usługi gwarancyjnej w wyznaczonym terminie lub ich jej nie wykona 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

8. Jeżeli wykonanie usługi gwarancyjnej będzie trwało dłużej niż 7 dni lub będzie miało miejsce więcej niż 4 razy w 
okresie gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany naprawianego mebla na nowy taki sam lub 
równoważny.

9. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, przez okres gwarancji, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia wynikające z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem że bieg terminu rękojmi 
rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru.

Osoby upoważnione 
§ 8.

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu i nadzorem na realizacją Umowy, w szczególności do podpisania protokołu, o 
którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:......................... , tel:................................., e-mail:.......................................... ,
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2) ze strony Wykonawcy:................................, tel:.................................., e-mail:...........................................
2. Każda ze Stron może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 1.
3. Zmiana następuje na podstawie zawiadomienia drugiej Strony, pod rygorem nieważności i nie stanowi zmiany Umowy.
4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym oświadczenia, wysyłana będzie na adresy podane odpowiednio w 

ust. 1 i 2. W przypadku nadania korespondencji pocztą albo kurierem, za datę wniesienia jej do adresata, uznaje się 
datę nadania w placówce pocztowej albo u kuriera.

Poufność informacji
§ 9 .

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w 
związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 
„Informacjami Poufnymi".

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 

obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania 

poufności;
4) w stosunku, do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych 
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na 
adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje Umowę i które będą 
miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a 
także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za 
ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania.

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub 
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie 
zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary 
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas 
wykonania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

Siła Wyższa 
§ 10.

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia 
pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub 
uniemożliwiają prawidłową realizację Umowy.

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę pisemnie 
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bgo@nik.gov.pl o takich okolicznościach i ich przyczynie.

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego 
uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z
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tytułu wykonanych dostaw.

Podwykonawcy 
§ 11.

1. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na posługiwanie się podwykonawcami przy 
realizacji przedmiotu Umowy.

2. W każdym przypadku Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za działania osób i podmiotów, którymi się 
posługuje jak za działania własne.

Postanowienia końcowe 
§ 12.

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za 
wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920, ze zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących p.poż. oraz bhp.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, a będące następstwem nieprzestrzegania ww. przepisów p.poż. i bhp oraz ww. instrukcji.

4. W związku z wdrożonym w NIK systemem zarządzania środowiskowego i wymaganiami Polityki środowiskowej NIK 
przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych, oszczędzania energii elektrycznej i 
wody zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

5. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji Umowy jest Wykonawca. Wykonawca odpowiada za powstałe w 
toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz w zakresie określonym w pkt XV zapytania ofertowego 
wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu 
wpisania jej do treści Umowy jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy 
realizowaniu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 
wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu 
danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w 
pkt XV zapytania ofertowego.

7. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Umowy zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest Sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy.
11. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1) oferta Wykonawcy z dnia...............................  2022 r.,
2) Opis Przedmiotu Zamówienia.
3) Instrukcja segregacji odpadów, oszczędzania energii elektrycznej i wody.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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załącznik nr 3 do Umowy

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Do pojemnika z napisem „PAPIER” wrzucaj:

& czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, karton, zeszyty i książki, niewielkie ilości papieru 
biurowego.

Zaleca się przekazywanie większej ilości gazet, czasopism i papieru biurowego na makulaturę.

Do pojemnika z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” wrzucaj:

& plastikowe butelki po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne opakowania 
plastikowe,

& kartony po sokach i mleku,

v puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, folia 
aluminiowa.

Zaleca się zgniatanie pustych butelek plastikowych, kartonów i puszek przed wyrzuceniem.

Do pojemnika z napisem „SZKŁO” wrzucaj:

& szklane butelki po napojach i żywności oraz inne szklane opakowania.

Do pojemnika z napisem „ODPADY ZMIESZANE” wrzucaj:

& resztki mięsne i kości, mokry lub zabrudzony i tłusty papier, zużyte materiały higieniczne, fajans, potłuczone szkło, 
opakowania ze styropianu.

6



Do pojemnika z napisem „BIO” wrzucaj:

& odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez mięsa, kości i tłuszczów zwierzęcych), skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe (bez ziemi).

Do żadnego z ww. pojemników nie wolno wrzucać:

X  zużytych baterii,

X  wkładów do drukarek i kopiarek (zużytych kartridży i tonerów),

X  lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych,

X  puszek po farbach, czyściwa (szmat i papieru używanych do usuwania farb, smarów i innych substancji chemicznych), 

X  odpadów powstałych w toku wykonywania własnych prac (np. gruzu, zużytych części).

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ?

Jeśli zauważysz usterkę lub awarię instalacji wodnej, zgłoś ją  do sekretariatu Biura Gospodarczego osobiście
lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 444 57 14.

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?

Nie zostawiaj włączonego światła w pustym pomieszczeniu. Gaś światło za każdym razem, gdy Twoja 
nieobecność ma być dłuższa niż 5 - 10 minut.

Świetlówki energooszczędne, które stanowią obecnie prawie 100% źródeł światła, zużywają pięć razy mniej energii niż 
tradycyjne żarówki. Jednak tuż po włączeniu, kiedy się rozgrzewają, pobierają dużo prądu. Dlatego wyłączanie ich na 
krócej niż 5 -  10 minut nie przynosi oszczędności. Ponadto częste włączanie skraca trwałość świetlówki.

Pamiętaj, aby podczas przerwy w pracy i po jej zakończeniu wyłączyć wszystkie urządzenia i narzędzia 
elektryczne, z których korzystałeś.
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