
 

 

 

 

   
 

Warszawa, dnia 19/10/2020 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 51/2020 - SARCO 

I. ZAMAWIAJĄCY 

OncoArendi Therapeutics S. A. 

ul. Żwirki i Wigury 101 

02-089 Warszawa 

NIP: 728 27 89 248 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 

Paula Chmielewska 

e-mail: p.chmielewska@oncoarendi.com 

tel.: 798 352 548      

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu:  

SARCO: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów 

z sarkoidozą” (MAZOWSZE/0128/19) 

w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze 

środków krajowych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §10. Umowy o dofinansowanie. 

III. TRYB ZAMÓWIENIA 

III.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

III.2 Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego 

traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności, obiektywizmu oraz efektywności. 

Zamawiający działa w celu zapewnienia, żeby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli taki sam dostęp do 

informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem 

pozostałych, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny. 

III.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania 

przyczyn, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty. 

III.4 W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem 

dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

III.5 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, OncoArendi 

Therapeutics SA może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. Jeżeli zmiany 

mogą wpłynąć na ich treść, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanej zmianie 

Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej oraz prześle ją drogą mailową do wszystkich 

potencjalnych Wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert, lub którzy 

złożyli już oferty. 

III.6 Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje OncoArendi Therapeutics SA do zawarcia 

umowy. 
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III.7 W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych (przez część należy rozumieć wszystko co w punkcie V nazwane jest częścią) 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

WARUNKÓW 

IV.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną z 

opisem przedmiotu zamówienia. 

IV.2 O udzielenie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

A) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

B) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie 

zamówienia; 

C) dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie 

minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. 

W celu oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert. 

IV.3 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym. Za Wykonawcę 

powiązanego uznaje się podmiot: 

a) powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

b) będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze 

dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi, 

c) będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w 

rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014, 

d) będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

W celu oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą 

złożył oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert. 

IV.4 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zaproszenia do 

składania ofert, a w szczególności istotnych warunków zamówienia.  

 



 

 

 

 

   
 

V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1: Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych o  podanych  w tabeli parametrach 

Lp. Nazwa odczynnika Nr CAS Opis parametrów 

technicznych 

Preferowana 

wielkość 

opakowania 

Szacowane 

zapotrzebowanie  

(ilość)/18 miesięcy 

1. Acid fuchsin 3244-88-0 Zawartość barwnika  65-75%, 

quality level 200 

25 g 4 

2. DirectRed 80 2610-10-8 Zawartość barwnika 25%, 

quality level 200 

25 g 4 

3. Ponceau BS 4196-99-0 Zawartość barwnika 55-65%, 

quality level 200 

25 g 4 

4. Basic Fuchsin 569-61-9 Zawartość barwnika > 85%, 

quality level 100, assay 

>85.0% (HPLC) 

25 g 4 

5. Potassium Aluminium Sulfate 

x12 H2O 

7784-24-9 Quality level 300, ph 3.0 – 3.5 1 kg 2 

6. Sodium metabisulfate 7681-57-4 Quality level 300, ph 3.5-5  500 g 4 

7. Aluminium Sulfate x18 H2O 7784-31-8 Quality level 200, assay ≥97% 500g 6 

8. Sodium Iodine 7681-55-2 Quality level 300, pH 5,8 100 g 2 

9. Hematoxilin 517-28-2 Visual transition interval 5.0-

7.2 (yellow to violet) 

100 g 5 

10. Ethylene glicol 107-21-1 Quality level 300, pH 6-7.5, 

Purity ≥99.5% 

1 l 10 

11. Periodic acid 10450-60-9 Quality level 100, assay 

≥99.0% 

100 g 2 

12. Eosin - yellowish 17372-87-1 Quality level 200, zawartość 

barwnika ≥85% 

50 g 2 

13. Magnesium sulfate 7487-88-9 Quality level 100, assay 

≥99.5% 

500 g 5 

14. Methyl Blue (Anilin Blue) 28983-56-4 Quality level 200, pH 9,4-14 100 g 3 

15. Phosphomolybdic acid x1 H2O 51429-74-4 Quality level 200 100 g 5 

16. Phasphotungstic acid x 1 H2O 12501-23-4 Quality level 300 100 g 5 

17. Agarose (standard, low EEO) 9012-36-6 Quality level 200 500 g 3 



 

 

 

 

   
 

18. Xylene 1330-20-7  Quality level 100 1l 30 

19. Formaldehyde 37% 50-00-0 Quality level 200, assay 36.5-

38% 

2.5 l 3 

20. Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 Quality level 300, pH ≤3.5 1 l 3 

21. Fast Green FCF 2353-45-9 Quality level 200, zawartość 

barwnika ≥85% 

25 g 2 

22. Activated charcoal, granules 1-5 

mm 

7440-44-0 Quality level 200, particle size 

≤5 mm, resistivity 1375 μΩ-

cm, 20°C (graphite) 

2,5kg 5 

23. 10% neutral buffered formalin  50-00-0 Quality level 200, 

concentration 10% formalin 

1l 40 

24. 2-propanol 67-63-0 Quality level 300 1 l 5 

25. Ammonium chloride pure p.a. 12125-02-9 Quality level 100, assay 

≥99.5% 

500 g 1 

26. Ammonium iron(III) sulfate 

dodecahydrate 

7783-83-7 Quality level 300, pH 1.8 500 g 2 

27. Ammoniumperoxodisulfat  7727-54-0 Quality level 200, assay  

≥98.0% 

100 g 2 

28. Beta- mercaptoetanol 60-24-2 Quality level 200, assay 

≥99.0% 

100 ml 2 

29. Boric acid 10043-35-3  Quality level 200, assay 

≥99.8% 

1 kg 1 

30. Bromophenol blue 115-39-9 Quality level 200 25 g 1 

31. Calcium chloride anhydrous 10043-52-4 Quality level 200, pH 8-10 500 g 4 

32. Citric acid 77-92-9 Quality level 200, assay 99% 1 kg 5 

33. Citrid acid 1xhydrat 5949-29-1 Quality level 300, pH 1,85 1 kg 2 

34. Dimethyl Sulphoxide 67-68-5 Quality level 300 500 ml 50 

35. Di-Potassium hydrogen 

phosphate pure p.a 

7758-11-4 
Quality level 300, pH 9, 

solubility 1600 g/L 

1 kg 5 

36. Di-Sodium hydrogen phosphate 

heptahydrate 

7782-85-6  Quality level 300, pH 8,7-9,3 

solubility 154g/L 

1 kg 5 

37. Dithiothreitol (DTT) 3483-12-3 Assay ≥97% (Ellman′s reagent) 10 g 3 

38. Ethylenediaminetetraacetic 

acid  

60-00-4 Quality level 200, assay 

≥98.0% (KT) 

1 kg 3 

39. Glacial acetic acid 64-19-7 Quality level 300 1l 10 

40. Glicyne 99% 56-40-6 Quality level 100, pH 5,9-6,4 1 kg 20 

41. Glycerin anhydrosus pure p.a 56-81-5 Quality level 300 2,5 l 2 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=7758-11-4&interface=CAS%20No.&N=0&mode=partialmax&lang=pl&region=PL&focus=product


 

 

 

 

   
 

42. Hydrochloric acid 37% 7647-01-0 Quality level 300 1l 10 

43. Phosphoric acid  7664-38-2 Assay ≥99.0% (T) 500 g 2 

44. Iron (III) Chloride 7705-08-0 Quality level 200, assay 97% 1 kg 1 

45. Magnesium chloride 

hexahydrate pure p.a 

7791-18-6 Quality level 300, pH 4,5-7,0 1 kg 2 

46. Manganese(II)chloride 

tetrahydrate 

13446-34-9 Quality Level 300, pH 3.5-6 100 g 2 

47. Manganese(II)sulfate 

monohydrate 

10034-96-5 Quality Level 300, pH 3,0-3,5 250 g 1 

48. Methanol 67-56-1 Quality level 300 5 l 20 

49. N,N,N,N-Tetramethyl-

ethylenediamine 

110-18-9 Quality level 100, pH 8.0-8.5 100 ml 2 

50. Nickel (II)sulfate heksahydrate  10101-97-0  Quality level 300, pH 4.3-4.7, 

solubility 650 g/L 

250 g 1 

51. PBS Tablets Phosphate Buffered 

Saline 

 - Quality level 200, pH 7,2-7,6 100 tabletek 10 

52. Potassium chloride 7447-40-7 Quality level 300, pH 5,5-8,0 250 g 1 

53. Potassium hydrogen carbonate 

pure p.a. 

298-14-6 Quality level 300, pH 8,4-8,6 500 g 1 

54. Potassium phosphate 

monobasic 

7778-77-0 Quality level 300, pH 4,2-4,6 1 kg 5 

55. Silver nitrate ACS reagent 7761-88-8 Quality grade 200, assay 

≥99.0% 

100 g 1 

56. Sodium acetate anhydrous 

reagent >99% 

127-09-3 Quality level 300, pH 7,5-9,2 1 kg 3 

57. Sodium acetate trihydrate 6131-90-4 Quality level 300 1 kg 3 

58. Sodium azide pure p.a. 26628-22-8 Quality level 200, assay 

≥99.0% (T) 

250g 2 

59. Sodium carbonate anhydrous 

pure p.a 

497-19-8 Quality level 300, pH 11,16 1 kg 1 

60. Sodium chloride 99,9%czda 7647-14-5 Quality level 300, pH 4,5-7,0 1 kg 15 

61. Sodium hydrogen carbonate 144-55-8 Quality level 100, assay 

≥99.7% 

1 kg 1 

62. Sodium hydroxide 98,8% pure 1310-73-2 Quality level 300, pH >14 1 kg 5 

63. Sodium lauryl sulphate SDS 151-21-3 Quality level 200, assay 92.5-

100.5% based on total alkyl 

sulfate content basis 

500 g 5 



 

 

 

 

   
 

64. Sodium phosphate monibasic 

monohydrate 

10049-21-5 Quality level 200, pH 4,1-4,5 1 kg 3 

65. Sodium sulfite anhydrous pure 

p.a 

7757-83-7 Quality level 300, pH 8,8-10 1 kg 1 

66. Sodium tetraborate,ACS 

reagent 99,5% 

1303-96-4 Quality level 100 500 g 4 

67. Tris 

(hydroxymethyl)aminomethane 

77-86-1 Quality level 400, pH 10,2-

10,6 

1 kg 20 

68. Triton X-100 9002-93-1 Quality level 200 500 ml 3 

69. Tween 20 9005-64-5 Quality Level 200, vapor 

pressure <1.4 hPa, pH 6-8 

2,5 l 2 

70. Sodium meta Periodate 7790-28-5 Quality level 200, assay 

≥99.8% 

100 g 1 

71. Sulphuric acid 7664-93-9 Quality level 300, vapor 

density <0,3, pH 0,3 

1 l 3 

 

Dopuszczamy zaproponowanie produktów w opakowaniach o innej wielkości pod warunkiem, że łączna ilość 

produktu jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego.  

 

Część 2: Sukcesywna dostawa etanolu o podanych w tabeli parametrach  

Lp. Nazwa odczynnika Nr CAS Opis parametrów 

technicznych 

Preferowana 

wielkość 

opakowania 

Szacowane 

zapotrzebowanie  

(ilość)/18 

miesięcy 

1. Ethyl alcohol 96%  64-17-5 Boiling point 78 °C 

(1013 hPa) 

Gęstość 0.805 - 0.812 g/cm3 

(20 °C) 

5l 10 

2. Ethyl alcohol 99,8%  64-17-5 Boiling point 78.3 °C gęstość 

(1013 hPa) 

0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C) 

5l 10 

 

Dopuszczamy zaproponowanie produktów w opakowaniach o innej wielkości pod warunkiem, że łączna ilość 

produktu jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego. 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT  

VI.1 Cena – Waga: 80% (80 pkt) 

W kryterium Cena punkty zostaną przyznane (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze 

wzorem:  

𝑃𝑐 = 𝐶𝑚𝑖𝑛𝐶𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑥80 
Pc – Punkty w kryterium ceny 

Cmin – cena netto najniższa 

Cbadana – Cena netto badanej oferty 

80 – waga kryterium (80%) 

 

VI.2 Czas dostawy – Waga: 20% (20 pkt) 

W kryterium Czas dostawy punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym:  

20 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana do 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji  

15 punktów – gdy dostawa zostanie zrealizowana w 8-14 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji  

10 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 15-21 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji  

5 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana w 22-28 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji 

 0 punktów - gdy dostawa zostanie zrealizowana powyżej 28 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia 

do realizacji  

20 - waga kryterium (20 %) 

VI.3 W przypadku dwóch lub więcej ofert o równej liczbie przyznanych punktów Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli równo ocenione oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

VII.1 Oferta powinna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku 

podpisywania oferty przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa. 

VII.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. 

VII.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 



 

 

 

 

   
 

VII.4 Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego, do dnia 30/10/2020 do godz.: 23:59. 

VII.5 Oferty należy składać przesyłając je wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: 

p.chmielewska@oncoarendi.com  

VII.6 Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany w punkcie VII.5 adres e-mail. 

VII.7 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, na niewłaściwy adres e-mail oraz oferty 

niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

VII.8 Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. I lub 

telefonicznie pod nr tel. 798 352 548 do dnia 23/10/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do 

kontaktu jest: Paula Chmielewska 

VII.9 Zapytania w zakresie formalnych zapisów zaproszenia należy kierować na adres 

k.kazimierczak@oncoarendi.com do dnia 23/10/2020 do godz.: 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktu 

jest Kinga Kazimierczak. 

VII.10 Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 od daty wyznaczonej na składanie 

ofert). 

VII.11 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. 

VII.12 Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 

podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 

mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. 

Zm.). 

VII.13 Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków Wykonawcy 

– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. 

Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

VII.14 Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 

VII.15 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich 

(PLN/EUR/GBP/USD) 

VIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail. Informacje o wyniku postępowania zostaną 

również udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (www.oncoarendi.com). 

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

IX.1 Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach ujętych w niniejszym Zaproszeniu i 

ofercie. 

IX.2 Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 

A) zmiany dotyczą̨ realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się ̨ niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

mailto:p.chmielewska@oncoarendi.com
mailto:k.kazimierczak@oncoarendi.com
http://www.oncoarendi.com/


 

 

 

 

   
 

i. zmiana Wykonawcy nie może zostać́ dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

ii. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność́ lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla Zamawiającego, 

iii. wartość́ każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, 

B) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

i. konieczność́ zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością̨, nie mógł przewidzieć́, 

ii. wartość́ zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

C) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość́ zmian jest mniejsza niż ̇  

214 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

IX.3 Informacje dotyczące kar umownych: 

A) W przypadku przekroczenia zaoferowanego terminu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w 

punkcie 4 i 5 Załącznika nr 1) o co najmniej 15 dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1,5% ceny oferowanej netto zamówienia pozostającego w opóźnieniu za 

przekroczenie terminu, a następnie kolejne 2% ceny oferowanej netto za każde kolejne 15 dni 

opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienia do odstąpienia umowy w przypadku 

przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej 60 dni. Prawo do 

odstąpienia można wykonać do 31 grudnia 2022 roku. 

B) Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia 

ofertowego netto. 

C) Podstawę dokumentalną naliczenia kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa 

Zamawiającego doręczona do Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

D) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej kwotę kar 

umownych określonych w Umowie na zasadach ogólnych. 

E) Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej 

Zamawiającego. 

F) Kary umowne podlegają sumowaniu. 

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

A) Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego,  

B) Załącznik Nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV ww. Zaproszenia, 



 

 

 

 

   
 

C) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań z Zamawiającym, 

D) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO. 


