
 

Strona 1 z 5 
 

 
 
Nr ZP/1/SOWA 
 

Gdańsk,  27.06.2022 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące: 

 

Dostawy optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla BSP  
 

na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju nr DOB-BIO11/03/09/2021 pn.  

 
„Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego 

przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej”. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Parametry techniczne  

A Głowica obserwacyjna Epsilon 140 lub równoważna 

1 Kamera termowizyjna 

 

Sensor: LWIR (uncooled) o rozdzielczości 640x512 oraz czułości 30mK lub lepszy 

Obiektyw stałogniskowy 60mm, F1.2, FOV: 10.3(h) x 7,7(v) [stopni] lub lepszy 

Zoom: cyfrowy: co najmniej 4x 

Umożliwia wykrycie człowieka z odległości co najmniej 2000m 

2 Kamera światła widzialnego 

 

Sensor: global shutter CMOS o rozdzielczości 1280x720 lub lepszy  

Obiektyw zmiennoogniskowy FOV: 62,9-2,2(h) x 37,9-1,3(v) [stopni] lub lepszy 

Zoom: optyczny: co najmniej 30x, cyfrowy: co najmniej 4x 

3 Obudowa, interfejsy, funkcjonalność 

 

Wymiary zewnętrzne [mm]: nie większe niż 140x190 [mm] 

Masa [g]: nie większa niż 1800 

Zasilanie: 22-26V DC (max 50W) 

Klasa szczelności: co najmniej IP64  

Dopuszczalna temperatura pracy: od nie więcej niż -40C do nie mniej niż +55C  
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• Nazwy i kody CPV : 34741000-3 - części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców 

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - do 90 dni od daty zawarcia 

umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 
 

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTAR-
CZYĆ WYKONAWCY 

 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Za-

pytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego. 

 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Vortex sp. z o.o. 
al. Grunwaldzka 28/6 
80-229 Gdańsk 
NIP: 585-144-77-61; KRS : 0000327360; REGON: 220744813 
 
 

Stabilizacja mechaniczna w 2 osiach, wbudowana stabilizacja elektroniczna w 3 osiach 
<100urad RMS lub lepsza. 

Interfejsy co najmniej: Analog video NTSC/PAL, Digital video: Ethernet, Control: RS232/Ethernet 

Możliwość przesyłania metadanych KLV w video stream.  

Funkcja automatycznego śledzenia wybranego obiektu 

W komplecie zestaw montażowy, wibroizolatory oraz zestaw serwisowy pozwalający na 
utrzymanie niezbędnego poziomu azotu i wilgotności wewnątrz obudowy. 

4 Gwarancja i wsparcie techniczne 

 Minimum 1 rok od daty dostarczenia. 
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OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 
 

Agnieszka Grzeczka – tel. 58 500 17 52, adres e-mail: grzeczka@vortex.mil.pl 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I TERMIN ICH SKŁADANIA 
 

1. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 
2. Oferta powinna zawierać : 

a. Propozycję realizacji zamówienia, zawartego w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 
przedstawioną na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego. 

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na realiza-
cję Zapytania ofertowego, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania oferto-
wego. 

3. Oferty można składać : 
a. pocztą lub osobiście na adres : Vortex sp. z o.o., ul. Straszyńska 10, 80-180 Gdańsk 

lub 
b. na platformie zakupowej Market Planet lub 
c. pocztą elektroniczną na adres : vortex@vortex.mil.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2022 roku, do godz. 15.00. 

4. Oferta oraz złożone do niej załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do repre-
zentowania Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie 
pieczątki imiennej wymagany czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii po-
świadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

 

 
 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WY-
BORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT. 
 

1. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
 
1.1 Cena. 

 
a) Waga kryterium 100%. 

 
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena ofertowa netto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
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2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punk-
tów w oparciu o dwa wyżej wskazane kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

3. W przypadku, gdy oferenci uzyskają taka samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Oferentów 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składa-
jąc oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie zło-
żonych ofertach. Następnie Zamawiający dokona wyboru tej oferty, która przedstawia niższą 
cenę. 

 
 
 

 

 
 
 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM 

ZAMÓWIENIA. 
 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym w postępowaniu Wykonawcą zostanie 
zawarta w formie pisemnej - zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wybranego Wykonawcę.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, o ile umocowanie to 
nie będzie wynikać bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty.  

 
 

INNE POSTANOWIENIA 
 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.  

• W związku z tym, że przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach pracy badawczo-
rozwojowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania prawa opcji lub zamó-
wień uzupełaniających nie przekraczających 20% wartości zamówienia brutto.  
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Nr ZP/1/SOWA 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Zakup optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla BSP na potrzeby realizacji projektu dofinanso-

wanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-BIO11/03/09/2021 pn.  

„Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia 

strefy nadgranicznej”. 
 

 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 
Vortex Sp. z o.o. 

al. Grunwaldzka 28/6 
80-229 Gdańsk 

Nazwa (firma) / imię 
i nazwisko Wykonawcy /  

 

Adres Wykonawcy: 

Ulica,  
nr domu / nr lokalu: 

 
 

Miejscowość  
i kod pocztowy: 

 

Adres do korespondencji: 
(jeżeli jest inny niż podany powyżej) 

 

NIP: REGON: 

KRS: BDO: 

Numer rachunku 
bankowego. Nazwa banku 

 

 
Osoba wyznaczona do 
kontaktu z Zamawiającym 

 

Telefon:  

e-mail:  
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I. Działając  w imieniu ……………………………………………………………………………………….., zwanego 

dalej Wykonawcą i będąc należycie uprawnionym do jego reprezentowania oświadczam, że oferuję wykonanie 
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym za cenę : 
 

Nazwa oferowanego 
produktu 

Kwota netto Kwota brutto Stawka VAT 

    

 

II. Parametry oferowanego urządzenia : 

 A B C 

Lp. Parametry techniczne  
Spełnienie parametrów minimum oferowanego 
urządzenia 
(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia) 

A 
Głowica obserwacyjna Epsilon 140 lub 
równoważna 

 
 
………………………………………………. 
nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa 
handlowa oferowanego urządzenia 

1 Kamera termowizyjna  

 

Sensor: LWIR (uncooled) o rozdzielczości 
640x512 oraz czułości 30mK lub lepszy 

 

Obiektyw stałogniskowy 60mm, F1.2, FOV: 
10.3(h) x 7,7(v) [stopni] lub lepszy 

 

Zoom: cyfrowy: co najmniej 4x  

Umożliwia wykrycie człowieka z odległości co 
najmniej 2000m 

 

2 Kamera światła widzialnego  

 

Sensor: global shutter CMOS o rozdzielczości 
1280x720 lub lepszy  

 

Obiektyw zmiennoogniskowy FOV: 62,9-2,2(h) x 
37,9-1,3(v) [stopni] lub lepszy 

 

Zoom: optyczny: co najmniej 30x, cyfrowy: co 
najmniej 4x 

 

3 Obudowa, interfejsy, funkcjonalność  

 

Wymiary zewnętrzne [mm]: nie większe niż 
140x190 [mm] 
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Uwaga:  
*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia 
dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia. 
Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez 
oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. 

 

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. 
 

IV. Termin ważności oferty :  
Oferta jest ważna przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

V. Okres gwarancji: 
 
Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji i rękojmi na przedmiot Zamówienia: 
□  12 miesięcy *  
□  18 miesięcy *  
□  24 miesiące,  
*zaznaczyć właściwy termin.  
 
 

Masa [g]: nie większa niż 1800  

Zasilanie: 22-26V DC (max 50W)  

Klasa szczelności: co najmniej IP64   

Dopuszczalna temperatura pracy: od nie więcej 
niż -40C do nie mniej niż +55C  

 

Stabilizacja mechaniczna w 2 osiach, wbudowana 
stabilizacja elektroniczna w 3 osiach <100urad 
RMS lub lepsza. 

 

Interfejsy co najmniej: Analog video NTSC/PAL, 
Digital video: Ethernet, Control: RS232/Ethernet 

 

Możliwość przesyłania metadanych KLV w video 
stream.  

 

Funkcja automatycznego śledzenia wybranego 
obiektu 

 

W komplecie zestaw montażowy, wibroizolatory 
oraz zestaw serwisowy pozwalający na 
utrzymanie niezbędnego poziomu azotu i 
wilgotności wewnątrz obudowy. 
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UWAGA!  
W przypadku braku wskazania okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie jako okres gwarancji 12 
miesięcy. 

 
VI. Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

VII. Wykonawca oświadcza, że: 
1. W cenie powyższej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia. 
2. Zapoznał się z treścią zapytania ofertowego oraz z wszystkimi jego załącznikami stanowiącymi jego 

integralną część i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w nim zawarte. 
3. Dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty. 
4. Akceptuje termin płatności faktur wynoszący do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia przez Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym 
faktury. 

5. Nie będzie zlecać wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego.  

6. W stosunku do Wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne 
ani nie zachodzą przesłanki do otwarcia takich postępowań.  

7. Jest świadomy i respektuje prawo Zamawiającego do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 
Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podania 
przyczyny unieważnienia, oraz że Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego w związku z wystąpieniem przedmiotowych sytuacji.  

8. Wyraża zgodę na publikację wyników postępowania na stronie internetowej Zamawiającego – 
www.vortex.mil.pl. Zakres informacji podlegających publikacji: Imię i nazwisko/ nazwa Wykonawcy wraz z 
adresem / oferowana cena/liczba uzyskanych punktów. 

9. Zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w związku 
z wyborem jego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 
Do oferty załączam : 

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) 

•  ……… 
 

 

 

 

 

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

      ( miejsce  i  data  )                                                                          ( pieczęć  i  podpisy  upoważnionych  przedstawicieli  Wykonawcy ) 

 



 

Strona 1 z 1 
 

 
Nr ZP/1/SOWA 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

   Miejscowość ...................................., dnia .....................2022 roku  

  

  

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

  

W  odpowiedzi  na  zapytanie  ofertowe  dotyczące : Dostawy optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla 

BSP na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-

BIO11/03/09/2021 pn. „Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do 

zabezpieczenia strefy nadgranicznej”,  oświadczamy, że:   

1.  akceptujemy bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte,   

2.  zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK),   

3.  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  terminowe  i  zgodne  z 

wymaganiami wykonanie zamówienia,   

4.  posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także  dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

5.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym). 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Nr ZP/1/SOWA   Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

 

UMOWA Nr …………/2022 

 

 

zawarta w dniu ………………….., w Gdańsku pomiędzy: 

 

Vortex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej, 80-229 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsię-

biorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział 

VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327360; REGON: 220744813, NIP: 

5851447761, BDO: 000127559. 

 

reprezentowaną przez: 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, 

 

a 

 

………………………………………... 

 

reprezentowaną przez : 

 

……………………………………… 
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zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, 

 

zwanych łącznie „Stronami”. 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy pn.  
 

Zakup optoelektronicznej głowicy obserwacyjnej dla BSP na potrzeby realizacji projektu pn.: 

„Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do 

zabezpieczenia strefy nadgranicznej” 

zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………….., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa urządzenia z §1 ust. 1 umowy jako fabrycznie nowego, 
nieuszkodzonego, nieużywanego, sprawnego technicznie, bez wad fizycznych i prawnych. Urządzenie 
powinno być gotowe do pracy, pochodzić z bieżącej produkcji, z legalnego źródła dystrybucji oraz posiadać 
gwarancję producenta umożliwiającą realizację uprawnień z tytułu gwarancji na terytorium Polski.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony przedmiot umowy (dalej: urządzenie) będzie spełniał wszystkie 
wymagania wskazane w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie w terminie maksymalnie do 90 dni od daty zawarcia 
przedmiotowej umowy na własny koszt. Dostawa urządzenia  dokonana będzie na adres Vortex Sp. z o.o., ul. 
Straszyńska 10, 80-180 Gdańsk  w dniu roboczym, w godz. 9:00-16:00. 

5. Wykonawca zgłosi telefonicznie lub pocztą elektroniczną gotowość dostarczenia przedmiotu umowy 
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę i godzinę dostarczenia przedmiotu 
umowy.  

6. Urządzenie zostanie dostarczone w nienaruszonym opakowaniu zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem 
w czasie transportu, którego koszty wraz z ubezpieczeniem pokrywa Wykonawca. Wraz z urządzeniem 
dostarczona zostanie instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. 

 

§2 

Nadzór nad realizacją umowy 

 

1. W zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się:  
…………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  
…………………………… 

 

§3 
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Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne urządzenia. 
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego urządzenia z  ofertą 
Wykonawcy. 

§4 

Warunki gwarancji 

 

1. Urządzenie objęte jest gwarancją Wykonawcy przez okres … od daty wysyłki. Produkty są objęte gwarancją, 
że spełniają lub przekraczają określone specyfikacje i są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych: 
a) napraw usterek, wad i uszkodzeń Urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi 

i materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów, 
realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych oświadczeniem 
autoryzowanego serwisu producenta; 

b) testowania poprawności pracy urządzenia po wykonaniu naprawy; 
c) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzenia, świadczonej przez 

wyszkolony personel w języku polskim. 
3. Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, chyba 

że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta niebędącego Wykonawcą. 
4. Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością 

Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty 
gwarancyjnej dla części lub podzespołów wymienianych (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz 
z jej ewentualnym tłumaczeniem na język polski, a okres gwarancji dla wymienionych części lub podzespołów 
biegnie na nowo od dnia ich wymiany. 

6. W razie niedokonania naprawy urządzenia w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia awarii urządzenia okres 
gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. 

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Urządzenia wygasają z upływem okresu gwarancji (lub 
po 60 miesiącach, jeśli okres gwarancji jest dłuższy). 
 

 

§5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z zawartą w ofercie, w wysokości: netto  ................................. 

2. Do wynagrodzenia netto ustalonego w ust.1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Powyższe wynagrodzenie zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy i jest ono niezmienne oraz 
obejmuje ono wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę celem realizacji umowy. W celu uniknięcia 
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wątpliwości, Strony postanawiają, że wynagrodzenie obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Sprzedawcy 
wynikających z umowy w tym, w szczególności: 
- wartość Towaru   
- koszty dostawy Towaru w tym koszty załadunku oraz transportu wraz z ubezpieczeniem do wskazanego przez 
Kupującego miejsca; 
- koszty dokumentacji, atestów czy zezwoleń oraz dopuszczeń. 

4. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury.  

5. Faktury będą płatne przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy nr ………………………… 
w banku ……………………...  

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 

 

§6 

Klauzula doręczeniowa 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących 
swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury VAT, inne dokumenty finansowo-księgowe dotyczące 
lub związane z niniejszą umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiście, pocztą poleconą 
lub kurierem na adres podany w komparycji umowy z zastrzeżeniem możliwości przesyłania korespondencji 
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie a dotyczących 
zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowań, zawiadomień, uwag, wniosków itd.). W przypadku nie ode-
brania przesyłki przez Wykonawcę lub zmiany powyższego adresu i nie wskazania Zamawiającemu nowego 
adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona 
z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest 
dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki awizowanej. 

 

§10 

Pozostałe postanowienia 

 

1. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia przez Wykonawcę, na osoby trzecie jakichkolwiek praw i obo-
wiązków, a w szczególności wierzytelności z tytułu jakiejkolwiek części wynagrodzenia, wynikających z niniej-
szej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 60 dni od wystąpienia poniższych okoliczności, jeżeli: 

a. w stosunku do uzgodnionego terminu dostawy zgodnie z postanowieniami §1 ust.4 Wykonawca spóźnia 

się z realizacją Umowy o czas dłuższy niż 7 (siedem) dni, 

b. stwierdzone wady w dostarczonym Towarze są tego rodzaju, że nie dadzą się usunąć, albo, gdy z oko-

liczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie, 
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c. została podjęta uchwała o likwidacji Wykonawcy. 

4.  Kupujący odstępuje od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i wyznaczenia 
odpowiedniego terminu. 

5. Spory wynikłe z zawarcia, realizacji i ustania niniejszej Umowy będą załatwiane polubownie, a w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
9. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

a) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia ………………..; 
b) załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru dostawy; 
c) załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe. 

 

 

 

 

 
          ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …/2022 

Gdańsk, dnia 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

Vortex Sp. z o.o. 
Al. Grunwaldzka 28/6 

80-229 Gdańsk 

 

 

 

ODEBRANY SPRZĘT 

L.p. Nazwa Nr seryjny 
Ilość 
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