
 

 

Rogów, 10.02.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 
na: Druk materiałów edukacyjnych Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej: 

– w związku z realizacją projektu: BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego 

Ciconia nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16-01 współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2016 Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną 

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (zadanie nr 2 i 3);  

– w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi (zadanie nr 1). 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie 

ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów 

 

2. Kontakt: tel. 46 874 90 31, fax 46 874 90 08, e-mail: sekretariat@lzd.sggw.pl  

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych i formalnych: Joanna Sitkiewicz, tel. 46 874 83 74, e-mail: 

redakcja.sim@gmail.com 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe 

 

4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Odstąpienie od stosowania przepisów ustawy  – art. 4 pkt 8 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r PZP (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.), na podstawie Regulaminu udzielania w Szkole 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 zł, a nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30 000 Euro – wprowadzonego zarządzeniem Rektora 

SGGW nr 18 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

 

5. Przedmiot zamówienia: 

 

ZADANIE 1 

Usługa drukowania i dostawy czterech zeszytów popularno-naukowych Studia i Materiały CEPL 

 

Ilość i numery zeszytów: 

Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 58 

Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 59 

Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 60 

Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 61 

 

Podane ceny powinny zwierać: 

1) Projekt graficzny i typograficzny. 

2) Ceny klisz, obróbkę tekstu, korektę językową i łamanie. 

3) Korektę techniczną i barwną rycin (WSZYSTKIE (!) opisy osi x i y w rycinach oraz inne opisy rycin 

wykonane „ręcznie ze składu" jednakową wielkością czcionki p. 8 lub 9). 

4) Korektę techniczną i barwną zdjęć. 

5) Zbiorczy proof okładki, zdjęć i kolorowych rycin do akceptacji Zamawiającego. 

6) Trzy korekty techniczne całości przed wydrukiem. 

7) Transport do CEPL LZD SGGW w Rogowie, ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów. 

8) Pakowanie – w papier pakowy w poręczne paczki. 

 

Warunki szczegółowe: 

1) Nakład: 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 58 – 1000 egz. 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 59 – 1000 egz. 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 60 –  500 egz. 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 61 –  500 egz. 

2) Orientacyjna objętość: 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 58 – 144 stron 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 59 – 176 strony 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 60– 128 stron 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 61 – 112 stron 

3) Format: 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 58 – A5 (148 x 210 mm) 



 

 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 59– A5 (148 x 210 mm) 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 60 – A5 (148 x 210 mm) 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 61 – A5 (148 x 210 mm) 

4) Papier: 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 58 – papier ekologiczny, środek kreda półmat 90g/m2; okładka, lakier UV 

kładziony punktowo, folia mat, grzbiet prosty, kreda półmat 350g/m2, oprawa miękka, szyto-klejona 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 59 – papier ekologiczny, środek kreda półmat 90g/m2; okładka, lakier UV 

kładziony punktowo, folia mat, grzbiet prosty, kreda półmat 350g/m2, oprawa miękka, szyto-klejona 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 60 – papier ekologiczny, środek kreda półmat 90g/m2; okładka, lakier UV 

kładziony punktowo, folia mat, grzbiet prosty, kreda półmat 350g/m2, oprawa miękka, szyto-klejona 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 61 – papier ekologiczny, środek kreda półmat 90g/m2; okładka, lakier UV 

kładziony punktowo, folia mat, grzbiet prosty, kreda półmat 350g/m2, oprawa miękka, szyto-klejona 

5) Kolorystyka: 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 58: 4 + 4 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 59: 4 + 4 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 60: 4 + 4 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 61: 4 + 4 

6) Ilustracje kolorowe. 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 58 – do 50% w numerze 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 59 – do 50% w numerze 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 60 – do 50% w numerze 

> Zeszyt Studia i Materiały CEPL nr 61 – do 50% w numerze 

 

ZADANIE 2 

Usługa drukowania i dostawy trzech zeszytów ze scenariuszami do pakietu edukacyjnego projektu 

BocianiMy 

 

Podane ceny powinny zwierać: 

1) Projekt graficzny i typograficzny. 

2) Ceny klisz, obróbkę tekstu, korektę językową i łamanie. 

3) Korektę techniczną i barwną rycin (WSZYSTKIE (!) opisy osi x i y w rycinach oraz inne opisy rycin 

wykonane „ręcznie ze składu" jednakową wielkością czcionki p. 8 lub 9). 

4) Korektę techniczną i barwną zdjęć. 

5) Zbiorczy proof okładek, zdjęć i kolorowych rycin do akceptacji Zamawiającego. 

6) Trzy korekty techniczne całości przed wydrukiem. 

7) Transport do CEPL LZD SGGW w Rogowie, ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów. 

8) Pakowanie – w papier pakowy w poręczne paczki. 

 

Warunki szczegółowe: 

1) Format: A4 pion.  

2) 3 okładki, miękkie, kreda półmat 250g/m2. 

3) Druk okładki: 4+4.  

4) Uszlachetnienie okładek: folia matowa. 

5) Rodzaj oprawy: zszywki oczkowe. 

6) Środek: papier ekologiczny, kreda półmat 120g/m2.  

7) Łącznie środek 3 zeszytów do 100 stron. 

8) Druk środka: 4+4.  

9) Nakład zeszytów scenariuszy wynosi: 500 sztuk.  

 

ZADANIE 3 

Usługa drukowania i dostawy plakatu do pakietu edukacyjnego projektu BocianiMy 

 

Podane ceny powinny zwierać: 

1) Projekt graficzny i typograficzny. 

2) Ceny klisz, obróbkę tekstu, korektę językową i łamanie. 

3) Korektę techniczną i barwną rycin (WSZYSTKIE!) opisy osi x i y w rycinach oraz inne opisy rycin wykonane 

„ręcznie ze składu" jednakową wielkością czcionki p. 8 lub 9). 

4) Korektę techniczną i barwną zdjęć. 

5) Zbiorczy proof okładek, zdjęć i kolorowych rycin do akceptacji Zamawiającego. 

6) Trzy korekty techniczne całości przed wydrukiem. 

7) Transport pod różne adresy na terenie całego kraju do 17 odbiorców. 

8) Pakowanie po 25 sztuk w poręczne tekturowe tuby zabezpieczające plakaty przed zgnieceniem. 

 



 

 

Warunki szczegółowe: 

1) Format – A2 (594 x 420 mm).  

2) Materiał (papier) – kreda matowa 250g/m2  

3) Wykończenie – dyspersyjny lakier.  

4) Maszynowe złożenie do formatu A4.  

5) Nakład – 500 sztuk. 

 

6. Termin realizacji zamówienia:  

 

Zadanie 1 
> Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 58 – 31.05.2019 r. 

> Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 59 – 31.07.2019 r. 

> Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 60 – 30.09.2019 r. 

> Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 61 – 30.11.2019 r. 

 

Zadanie 2  

Druk trzech zeszytów ze scenariuszami do pakietu edukacyjnego projektu BocianiMy – 30.04.2019r 

 

Zadanie 3 

Druk plakatu do pakietu edukacyjnego projektu BocianiMy – 30.04.2019 

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: do 18 lutego 2019, do godz. 12:00 w sekretariacie LZD 

w Rogowie, ul. Akademicka 20, 95-063 Rogów, lub drogą elektroniczną na adres : sekretariat@lzd.sggw.pl 

 

8. Kryteria wyboru oferty: cena 100% 

 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych 

 

10. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:  

– posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; 

– posiadają umiejętności, doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 

zamówienia,  

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

11. Okres związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. 

 

12. Złożone oferty powinny zawierać: Ofertę cenową z nazwą i adresem oferenta, wartością usługi netto, 

stawką VAT oraz wartością usługi brutto – załącznik nr 2. 

 

13. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte dnia …………………………………………….. 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej dnia 

………………………………. na adres mailowy podany w ofercie cenowej. W terminie 5 dni od daty 

rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą 

zamówienia. 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Klauzula RODO. 

2. Wzór oferty. 

3. Wzór umowy. 
  



 

 

     Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego „RODO” 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu 

związanym z zapytaniem ofertowym. 

 

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 „RODO” Zamawiający, informuje, że:  

1.  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła Główna Gospodarstwa   

Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  

pod adresem email: iod@sggw.pl; 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą pracownicy SGGW LZD w Rogowie 

prowadzący przedmiotowe zapytanie ofertowe; 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania 

archiwum zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy, nie 

krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje 

również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z 

umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej; 

6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który 

administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 

3 i 5;: 

8. Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

–  na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 

  

mailto:iod@sggw.pl


 

 

Załącznik nr 2 

OFERTA CENOWA 

 

Ja/My niżej podpisany/i 

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

z siedzibą: 

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

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

(dokładny adres wraz z kodem pocztowym) 

dodatkowe dane ułatwiające kontakt z oferentem: 

 

e-mail:………………………………………, tel. …………………………………., fax. 

…………………………………,  

 

składam/y niniejszą ofertę na  

Zadanie numer………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ogólna wartość zamówienia: 

cenę netto: ………………………… zł        plus podatek VAT ………………………….zł 

 

tj. cena brutto ………………………… zł 

 

(słownie:.................................................................................................................... .................... 

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

 

Termin realizacji zamówienia –. 

……………………………….zgodny z numerem zadania z zapytania ofertowego 

 

 

 

 

Oświadczamy, że  

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, załączonym do zapytania ofertowego, akceptujemy bez 

zastrzeżeń przedmiotowe postanowienia, w tym warunki płatności i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem i naszą ofertą.  

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem  

zamówienia,  

2) posiadania umiejętności, doświadczenia i odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób 

zdolnych do wykonania zamówienia,  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

 

 

 

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

miejscowość i data       Pieczęć i podpis Wykonawcy 

        lub osoby uprawnionej do 

         reprezentowania Wykonawcy 

  



 

 

Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA NR ……………… 

zawarta w Rogowie w dniu ……………..2019 pomiędzy: 

 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśnym Zakładem Doświadczalnym w 

Rogowie, ul. Akademicka 20, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

Dyrektora LZD mgr inż. Janusza Falkowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa J.M. 

Rektora SGGW nr 126/2017. 
a 

Firmą………………………………………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

§1 PODSTAWA PRAWNA 
Na podstawie przeprowadzonej procedury zgodnie z Zarządzeniem nr 18 z dnia 16.04.2014 r. Rektora 

SGGW „Regulamin udzielania zamówień, których wartość netto jest większa niż 3 000 zł, a nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30 000 EURO”, Zamawiający  zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w §3.  

 

§2 OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne 

dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP ………………………… oraz REGON …………………………….. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP ………………………… oraz REGON …………………………….. 

 

 

§3 PRZEDMIOT UMOWY 
1.  Przedmiot zamówienia stanowi przeniesienie na Zamawiającego własności oraz dostarczenie i 

wydanie Publikacji SIM 58, 59, 60, 61. 

2.  Miejscem dostawy i wydania Publikacji SIM 58, 59, 60, 61 jak również miejscem odbioru faktur 

jest jednostka CEPL mieszcząca się przy ul. Leśnej 5a, 95-063  Rogów.  

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie 

rzeczowym i ilościowym do 20 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.   

 

§4 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Sprzedaż i dostawa  Publikacji SIM 58, 59, 60, 61 zamówionych przez Zamawiającego nastąpi: 

 

1.  Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 58 – 31.05.2019 r. 

2.  Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 59 – 31.07.2019 r. 

3.  Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 60 – 30.09.2019 r. 

4.  Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL nr 61 – 30.11.2019 r. 

Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy 

dokonywanie dostaw wszystkich zamówionych przez Zamawiającego . 

 

§5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym zawartym w ofercie z dnia ………………. w 

wysokości:  



 

 

…………….. PLN netto (słownie: …………………………………………………… zł) plus 

należny podatek VAT….., co łącznie czyni cenę …………………………………. PLN brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………); 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczone Publikacje SIM z 

zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust. 1. 

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia w tym, w szczególności cenę poszczególnych zeszytów, cenę opakowań, cła, koszty 

transportu, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

§6 WARUNKI DOSTAWY 

1.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne 

od wad, oryginalnie zapakowane. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ofercie termin każdej dostawy 

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. 

§7 GWARANCJA 

1. Wykonawca udzieli co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji na każde dostarczone : nie dotyczy 

w/w zamówienia. 

§8 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem za zrealizowaną dostawę na konto podane 

przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury do której 

dołączone będą kopie protokołu odbioru. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur dla każdego odbiorcy osobno. 

3.  Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu 

bankowego na rachunek Wykonawcy: 

    Nr konta - wskazany w fakturze 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.  Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem  Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

5.  W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami 

w ustawowej wysokości. 

§9 KARY UMOWNE 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w dostawie elementów przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5 % wartości 

brutto nie dostarczonych w terminie wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostawie; 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, dostarczenia wyrobu zastępczego, 

wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego 

wyrobu za każdy dzień opóźnienia. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1 

2.  W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający 

może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie 

postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie 

postanowienia ust 1 lit c).  

3.  Zwłoka w dostawie powyżej 30 dni od daty podpisania umowy traktowana jest jako odstąpienie od 

umowy. 

4.  Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w sposób wskazany w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem: 

a) okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

b) ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego w zakresie rzeczowym lub ilościowym.  

5 Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności rachunków 

wystawionych przez Wykonawcę. 

6 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych. 

 

§10 POUFNOŚĆ 



 

 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, 

ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej 

Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie 

obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia 

referencji dla Wykonawcy. 

3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów 

administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

 

§11 ZAWIADOMIENIA 
Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą 

być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, zwykłego, faksu lub telefonu na 

adres: 

a) Zamawiający:  

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny 95-063 Rogów, ul. Akademicka 20 

b)Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

 

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego 

z powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

1. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Sprzedawcę, 

lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez 

Zamawiającego i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę. 

2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza 

wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, 

a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować 

w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje 

organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o 

jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy. 

 

 

§ 13 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 
 

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 „RODO” 

Zamawiający, informuje, że:  

1.  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła Główna Gospodarstwa   Wiejskiego 

w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod 

adresem email: iod@sggw.pl; 

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą pracownicy SGGW LZD w Rogowie 

prowadzący przedmiotowe zapytanie ofertowe; 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania archiwum 

zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy, nie krócej niż przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do 

mailto:iod@sggw.pl


 

 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe 

stanowią inaczej; 

6. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator 

przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;: 

8. Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

-   na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

§14 SPORY 

1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny 

być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich 

wierzytelności wynikających z umowy. 

3.  Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie  mają  

wpływu na jej interpretację.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

a. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo 

zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia Umowy 

b. w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności gdy realizowane jest 

zamówienie . 

c. w zakresie wynagrodzenia jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w 

szczególności w przypadku zmniejszenia realizacji przedmiotu zamówienia w zw. z 

brzmieniem § 3 pkt. 3 umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do 

zmiany przedmiotu zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony  pod 

rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

6. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

  

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

(pieczęć i podpisy osób  

reprezentujących Wykonawcę) 
 (pieczęć i podpisy osób 

reprezentujących Zamawiającego) 
 



 

 

UMOWA NR BwL/……/2019 

zawarta w Rogowie w dniu …………………….. r. pomiędzy: 

 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśnym Zakładem Doświadczalnym w 

Rogowie, ul. Akademicka 20, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Dyrektora LZD mgr inż. Janusza Falkowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa J.M. 

Rektora SGGW nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 
a 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……… 
reprezentowaną przez: 

 ………………………………………………………………………………… 

§1 PODSTAWA PRAWNA 

1.Niniejszą umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. 

U. 2018 poz. 1986 ze zm.) – odstąpienie od stosowania przepisów ustawy przy udzieleniu przedmiotowego 

zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy i Procedury udzielenia zamówień towarów i usług dla 

zamówień realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: BocianiMy  w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania 

populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych. 

2. Umowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.1 

Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, projekt pn.: „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją 

bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych; POIS.02.04.00-00-0154/16. Wydatek 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności. Wydatek będzie zrealizowany 

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0154/16 -01 z dnia 24.03.2017r.  

3. Wykonawca umieści na fakturze numer niniejszej umowy oraz dopisek: „Zrealizowano w ramach 

Projektu BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia 

nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności”. 

 

§2 OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej  

w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla 

realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP 525 000 74 25 oraz REGON 000001784-00100.                                                                                                                

4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP ………………………… oraz REGON ……………………………… 

 

§3 PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiot zamówienia stanowi przeniesienie na Zamawiającego własności oraz dostarczenie  

i wydanie 3 zeszytów ze scenariuszami do pakietu edukacyjnego „BocianiMy w Lasach” nakład 500 szt., 

format A4 pion, do 100 stron, pełen kolor, okładki - lakier kładziony punktowo. 

2.  Miejscem dostawy i wydania Publikacji jak również miejscem odbioru faktur jest jednostka CEPL 

mieszcząca się przy ul. Leśnej 5a, 95-063 Rogów.  

 

 

 

§4 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Sprzedaż i dostawa Publikacji zamówionej przez Zamawiającego nastąpi: 

do 30.04.2019 

1.  Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy 

zamówienie do siedziby Zamawiającego. 

 

§5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości: ………. PLN netto (słownie: …………………………….. zł) plus należny podatek VAT 

……….., co łącznie czyni cenę ………………………... PLN brutto (słownie: ……………… zł); 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczoną Publikację. 

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w 



 

 

tym, w szczególności cenę opakowań, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§6 WARUNKI DOSTAWY 

1.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od 

wad, oryginalnie zapakowane. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ofercie termin każdej dostawy  

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. 

 

§7 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem za zrealizowaną dostawę na konto podane przez 

Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, do której dołączone będą 

kopie protokołu odbioru. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury do 30.04.2019 r. 

3.  Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego 

na rachunek Wykonawcy: 

Nr konta – wskazany w fakturze 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.  Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

5.  W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami  

w ustawowej wysokości. 

 

§8 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5 % wartości brutto nie 

dostarczonych w terminie wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostawie; 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów kary w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego 

wyrobu za każdy dzień opóźnienia. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1 

2.  W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający 

może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 

lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit c).  

3.  Zwłoka w dostawie powyżej 30 dni od daty podpisania umowy traktowana jest jako odstąpienie od 

umowy. 

4.  Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  

w sposób wskazany w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem: 

a) okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

5 Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności rachunków 

wystawionych przez Wykonawcę. 

6 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

wysokość kar umownych. 

 

§9 POUFNOŚĆ 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, 

finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji 

państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

 

§10 ZAWIADOMIENIA 

Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być 

doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, zwykłego, faksu lub telefonu na adres: 

a) Zamawiający:  

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny 95-063 Rogów, ul. Akademicka 20 

b) Wykonawca:  



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu 

zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

1. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Sprzedawcę, lub jego 

pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i 

potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę. 

2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające 

wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, 

powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej.  

W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą 

możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy. 

 

§ 12 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 

 

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 „RODO” Zamawiający, informuje, że:  

9.  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła Główna Gospodarstwa   Wiejskiego w 

Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; 

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem 

email: iod@sggw.pl; 

11. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym zapytaniem ofertowym 

12. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą pracownicy SGGW LZD w Rogowie prowadzący 

przedmiotowe zapytanie ofertowe; 

13. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania archiwum zakładowego, a 

okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy, nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku 

zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej; 

14. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

15. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;: 

16. Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

-   na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§13 SPORY 

1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich 

wierzytelności wynikających z umowy. 

mailto:iod@sggw.pl


 

 

3.  Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu 

na jej interpretację.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

a. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

b. w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć i podpisy osób  

reprezentujących Wykonawcę) 
 (pieczęć i podpisy osób 

reprezentujących Zamawiającego) 

 

 
  



 

 

UMOWA NR BwL/……/2019 

zawarta w Rogowie w dniu …………………….. r. pomiędzy: 

 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Rogowie, 

ul. Akademicka 20, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Dyrektora LZD mgr inż. Janusza Falkowskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa J.M. Rektora 

SGGW nr 85/2016 z dnia 1 września 2016 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……… 

reprezentowaną przez: 

 ………………………………………………………………………………… 

§1 PODSTAWA PRAWNA 

1.Niniejszą umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. 

U. 2018 poz. 1986 ze zm.) – odstąpienie od stosowania przepisów ustawy przy udzieleniu przedmiotowego 

zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy i Procedury udzielenia zamówień towarów i usług dla 

zamówień realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: BocianiMy  w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania 

populacją bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych. 

2. Umowa realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4.1 

Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, projekt pn.: „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją 

bociana czarnego Ciconia nigra na terenach leśnych; POIS.02.04.00-00-0154/16. Wydatek 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności. Wydatek będzie zrealizowany 

zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0154/16 -01 z dnia 24.03.2017r.  

3. Wykonawca umieści na fakturze numer niniejszej umowy oraz dopisek: „Zrealizowano w ramach 

Projektu BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia 

nigra na terenach leśnych o nr: POIS.02.04.00-00-0154/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności”. 

 

§2 OŚWIADCZENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej  

w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla 

realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP 525 000 74 25 oraz REGON 000001784-00100.                                                                                                                

4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP ………………………… oraz REGON ……………………………… 

 

§3 PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Przedmiot zamówienia stanowi przeniesienie na Zamawiającego własności oraz dostarczenie plakatu do 

pakietu edukacyjnego projektu BocianiMy 

2.  Miejscem dostawy i wydania Publikacji jak również miejscem odbioru faktur jest jednostka CEPL 

mieszcząca się przy ul. Leśnej 5a, 95-063 Rogów.  

 

 

 

§4 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Sprzedaż i dostawa Publikacji zamówionej przez Zamawiającego nastąpi: 

do 30.04.2019 

1.  Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca dostarczy 

zamówienie do siedziby Zamawiającego. 

 

§5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości: ………. PLN netto (słownie: …………………………….. zł) plus należny podatek VAT 

……….., co łącznie czyni cenę ………………………... PLN brutto (słownie: ……………… zł); 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczoną Publikację. 

Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w 

tym, w szczególności cenę opakowań, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku  



 

 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§6 WARUNKI DOSTAWY 

1.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od 

wad, oryginalnie zapakowane. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ofercie termin każdej dostawy  

z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. 

 

§7 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.  Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem za zrealizowaną dostawę na konto podane przez 

Wykonawcę w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, do której dołączone będą 

kopie protokołu odbioru. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury do 30.04.2019 r. 

3.  Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego 

na rachunek Wykonawcy: 

Nr konta – wskazany w fakturze 

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.  Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

5.  W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami  

w ustawowej wysokości. 

 

§8 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5 % wartości brutto nie 

dostarczonych w terminie wyrobów za każdy dzień zwłoki w ich dostawie; 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów kary w wysokości 1% wartości brutto uszkodzonego 

wyrobu za każdy dzień opóźnienia. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1 

2.  W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający 

może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 

lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit c).  

3.  Zwłoka w dostawie powyżej 30 dni od daty podpisania umowy traktowana jest jako odstąpienie od 

umowy. 

4.  Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  

w sposób wskazany w § 5 ust. 1 z zastrzeżeniem: 

a) okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

5 Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności rachunków 

wystawionych przez Wykonawcę. 

6 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

wysokość kar umownych. 

 

§9 POUFNOŚĆ 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, 

finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji 

państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

 

§10 ZAWIADOMIENIA 

Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być 

doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, zwykłego, faksu lub telefonu na adres: 

a) Zamawiający:  

SGGW Leśny Zakład Doświadczalny 95-063 Rogów, ul. Akademicka 20 

b) Wykonawca:  



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu 

zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

1. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Sprzedawcę, lub jego 

pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i 

potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę. 

2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających  

z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające 

wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, 

powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej.  

W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą 

możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy. 

 

§ 12 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 

 

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 „RODO” Zamawiający, informuje, że:  

9.  Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szkoła Główna Gospodarstwa   Wiejskiego w 

Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; 

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem 

email: iod@sggw.pl; 

11. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym 

12. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą pracownicy SGGW LZD w Rogowie prowadzący 

przedmiotowe zapytanie ofertowe; 

13. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z instrukcją działania archiwum 

zakładowego, a okres przechowywania będzie zależał od kategorii sprawy, nie krócej niż przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W 

przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej; 

14. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

15. Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator 

przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;: 

16. Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

-   na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§13 SPORY 

1.  Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich 

wierzytelności wynikających z umowy. 



 

 

3.  Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu 

na jej interpretację.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

a. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

b. w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności gdy realizowane jest zamówienie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem 

nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     (pieczęć i podpisy osób                                                                   (pieczęć i podpisy osób 

reprezentujących Wykonawcę)                                                     reprezentujących Zamawiającego) 

 

              

 

 


