
 

 Toruń, dnia 12.11.2019 r.  

Zapytanie ofertowe Nr ZSMuz.071.64.2019.AN 

Na zakup i  dostawę książek do biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w 
Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cz.2 

 

Postępowanie wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  

I. Zamawiający:  

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu  

ul. Szosa Chełmińska 224/226  

87-100 Toruń  

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek wyszczególnionych w załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

2. Główny kod CPV: 22113000, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania, które muszą 

spełniać oferowane książki znajdują się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. Pozostałe wymagania: dostawa  na koszt oferenta 

 

4. Faktura Vat na zakupione książki ma zostać wystawiona na dane:  

Nabywca  

Gmina Miasta Toruń ul. Wały 
gen. Sikorskiego 8  
87-100 Toruń  
NIP 879 000 10 14  

Odbiorca faktury  

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu ul. 
Szosa Chełmińska 224/226  
87-100 Toruń  
 
 
  

 

 

 

 



 

III. Termin  i miejsce realizacji zamówienia:  

Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 
224/226 do dnia 30.11.2019 r.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają poniższe warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 

przedmiotem zamówienia,  

2) posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia,  

3) dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,  

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy – 
załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego.  
 

 V.  Warunki wykluczenia wykonawców z postępowania:  

1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą 

podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.  

2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w 

szczególności poprzez:  

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadanie udziałów co najmniej 10% akcji,  

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty 
wypełnionego załącznika nr 4 niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, 
którzy nie złożą oświadczenia – nie będą rozpatrywane.  

 

 



 

3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

VI. Kryteria wyboru oferty:  

100% cena, nie dopuszcza się składania ofert częściowych 
 
 

VII. Informacje o wyborze Wykonawcy, terminie i miejscu podpisania umowy:  

1. Informacja o wyborze Wykonawcy, miejscu, terminie podpisania umowy zostanie 

przekazana drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano  

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa w miejscu i na 

warunkach określonych przez Zamawiającego (wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego zapytania ofertowego).  

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:  

1. Ofertę należy dostarczyć w formie papierowe (a)j lub elektronicznej (b) 

a)  na adres Zamawiającego ul. Szosa Chełmińska  224/226 w Toruniu do sekretariatu w terminie  

do dnia 20.11.2019 r. do godz. 14.00, opisując kopertę z dokumentami w następujący sposób: 

 

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu ul. 

Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń  

Oferta dotycząca Zapytania ofertowego nr ZSMuz.071.64.2019.AN  

Na zakup i  dostawę książek dla biblioteki  ZSM w Toruniu cz. 2  

 

b) w formie elektronicznej (w postaci skanów podpisanych dokumentów)  

na adres e.mail: a.nowakowska@zsm.torun.pl w tytule wiadomości podając: 

Oferta dotycząca Zapytania ofertowego nr ZSMuz.071.64.2019.AN   

Na zakup i  dostawę książek dla biblioteki  ZSM w Toruniu cz. 2  

 

 

2. Oferta winna być przygotowana wyłącznie na druku załączonego formularza ofertowego 

wraz z załącznikami, podpisana i opieczętowana. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . 

4. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.  

5. Termin: oferty należy składać najpóźniej do 20.11.2019 r. do godz. 14:00  

6. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, lub pocztą elektroniczną 

decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą 

rozpatrywane.  

7. Otwarcie nastąpi w dniu 20.11.2019 r. o godzinie 14:15  

mailto:a.nowakowska@zsm.torun.pl


 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

oznakowania oferty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/ 

złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zapytaniu.  

9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

11. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

 

IX. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:  

Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu:  

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,  

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -  załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego,  

3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – załącznik nr 4,  

4) Oświadczenie o zawarciu umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania 

ofertowego – oświadczenie znajduje się w formularzu ofertowym,  

 

X. Informacje uzupełniające:  

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 

2. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie ustawy z dnia  

20.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 

ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych 

Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego postępowania.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania do wyjaśnień treści złożonej oferty w 

przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej treści po stronie Zamawiającego, na każdym 

etapie postępowania.  

XI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Alina Nowakowska w 
dni robocze w godz. 9:00 do 15:00, tel. 56 612 24 11, e-mail: 
a.nowakowska@zsm.torun.pl  
  

  

  

  

  

  

 



 

 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

  

 

Autor Tytuł (TW twarda oprawa) ilość 
cena  

brutto 
 za 1 szt. 

wartość 
brutto 

Bahdaj Pilot i ja 5     

Bardiejewska Pięć czarów i cud 1     

Beręsiewicz Noskawery 1     

Błądek Szary 1     

Christie Dwanaście prac Herkulesa 1     

Christie I nie było już nikogo 1     

Christie Śmiertelna klątwa 4     

Christie Morderstwo w Orient Expressie 1     

Cichoń Cukierku ty łobuzie 8     

Coelho Alchemik 1     

Danecki Arabowie 1     

Defoe Robinson Kruzoe 2     

Drewniak Historia bez cenzury 1     

Frączek 
Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą 
(TW) 8     

Fritsche Skarb Troi 1     

Grabowski Mumciuś 1     

Grechuta Pani mówi niemożliwe… 1     

Green Gwiazd naszych wina 1     

Grzebałkowska Komeda. Osobiste życie jazzu 1     

Jagiełło Zielone martensy 1     

Jerzykowska Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się pluszcze 1     

Jerzykowski Kantor wymiany liter 1     

Kamiński Marek -chłopiec, który miał marzenia 1     

Kasdepke Kacper z szuflady 1     

Kmieć 
Pampuk czyli opowieść o potwornym apetycie na 
książki 1     

Kołakowski 
Kto z was chciałby rozweselić pechowego 
nosorożca 4     

Kosmowska Sezon na zielone kasztany 1     

Kosmowska Dziewczynka z parku 4     

Kozioł 
Detektywi na kółkach (1) Skrzynia władcy 
piorunów 4     

Landau Superdziadek 1     

Lem Cyberiada 1     

Lem Dzienniki gwiazdowe 1     

Marin Kroniki Salamontes. Ucieczka z mroku 1     

Marin Kroniki Salamontes. Tajemnicze Bractwo 1     

Marin Kroniki Salamontes. Nowe życie 1     



 

Markowski Poradnik profesora Markowskiego 1     

Młynarski Od oddechu do oddechu 1     

Mortka Przygody rycerza Valdemara 1     

Nowak Yellow Bahama w prążki 1     

Nożyńska-
Demianiuk Polskie symbole narodowe 1     

Olszacki 
Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował 
królewny, a smok przeszedł na wegetarianizm 1     

Orlińska Pisklak 1     

Ostrowicka Anatol i przyjaciele 1     

Papuzińska Smok w powidłach 1     

Pawlak Klątwa Ezechiela 1     

Pawlikowska-
Jasnożewska Wybór poezji 1     

Peetz Serce czasu. Niewidzialne miasto 1     

Preisner, Bogusz 
Dzieciaki z Krainy Niesnu (Tom 1) Tajemnica 
strażnika 1     

Preisner, Bogusz 
Dzieciaki z Krainy Niesnu (Tom 2) Wielkie 
poszukiwania 1     

Przerwa-
Tetmajer Poezje. 1     

Przybora Piosenki prawie wszystkie 1     

Przybylska Jaga pod napięciem 1     

Quarzo Mamo, ja chcę pomarzyć 1     

Riggs Osobliwy dom Pani Peregrine (Tom 1) 1     

Riggs Osobliwy dom Pani Peregrine (Tom 2) 1     

Riggs Osobliwy dom Pani Peregrine (Tom 3) 1     

Riordan 9 z dziewięciu światów 1     

Rowicki Nazywam się Jeżynka 1     

Rowicki Jeżynka idzie di szkoły 1     

Rusin, 
Wasilewski Kornelia córka białej wróżki 1     

Rusin, 
Wasilewski Kornelia tajemne przejście 1     

Rusinek Kefir w Kairze 1     

Ryrych Wilczek 1     

Saint-Exupery Mały Książe 5     

Sapkowski Ostanie życzenie 1     

Sapkowski Miecz przeznaczenia 1     

Sapkowski Krew elfów 1     

Sapkowski Czas podgardy 1     

Sapkowski Chrzest ognia 1     

Sapkowski Wieża Jaskółki 1     

Sapkowski Pani Jeziora 1     

Schmitt Oskar i pani Róża 5     

Sienkiewicz Quo Vadis 5     

Singer Opowiadania dla dzieci 1     



 

Stenka Tata, goptuj kisiel 1     

Sumińska Balią przez Amazonkę 1     

Suwalska Zuźka w necie i w realu 1     

Szwajkowska 
Sto wierszyków nowych do ćwiczenia głosek w 

trudnych zestawieniach 1     

Szymborska Ludzie na moście 1     

Terakowska Córka czarownic 2     

Terakowska Ono 1     

Terakowska Poczwarka 1     

Terakowska Tam gdzie spadają anioły 1     

Terakowska W krainie kota 1     

Trojanowski Lulek, Dziobas i spółka 1     

Tuwim Liryki najpiękniejsze 1     

Twardowski Mowe patyki i patyczki 1     

Ulanowski Mity greckie dla dzieci 3     

Urbankowski 
Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i 
śierci 1     

Urbańska Taki kot pomaluje każdy płot 1     

Usenko Tyci kosmici 1     

Wachowiak Baba Blaga 1     

Wachowicz Bohaterki Powtańczej Warszawy 1     

Wieliczka-
Szarkowa Dziś idę walczyć. Mamo… 1     

Witcher Długa podróż Garry'ego Hopa 1     

Witek 
Bzik & Makówka przedstawiają: Elvis i Agenci 
Pamięci 1     

Witek 
Bzik & Makówka przedstawiają: Maliny zza 
żelaznej kurtyny 1     

Witek 
Bzik & Makówka przedstawiają: Ucieczka z 
tajemniczego ogrodu 1     

Witek 
Bzik & Makówka przedstawiają: Zgniłobrody i 
luneta przeznaczenia 1     

Wojtyła Poezje. Poems 1     

Żak Edison i złoto mistrza Sędziwoja 1     

 Przygody Małych Marzycieli. Miasteczko szeptów 1     

 

Przygody Małych Marzycieli. Piotr Śmiałek i 
tajemnicza taksówka 1     

 Przygody Małych Marzycieli. Rekwizytor Otto 1     

 

Przygody Małych Marzycieli. Uskrzydlony 
listonosz 1     

 Pismo święte Stary i Nowy Testament 3     

RAZEM  --------  

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Dane Wykonawcy:…………………………….. 

………………………………………………… 

tel. …………………………………………….. 

e-mail:…………………………………………. 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

    Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego  

w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226 

87-100 Toruń 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe na  zakup i dostawę  książek do biblioteki  Zespołu Szkół Muzycznych 

im. K. Szymanowskiego w Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ZSMuz.071.64.2019.AN cz. 2 . 

zgodnie z wymaganiami określonymi  w zapytaniu ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia, oświadczamy, iż: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia: 

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

 

Wartość ………………………………………..………………………………………………. 

Słownie:………………………………………..……………………………………………….. 
 
Termin realizacji zamówienia:……………………………………………………….. 
 

2. Oświadczamy, że oferowane książki są nowe,  nie są wycofane z rynku z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia 

i zdrowia użytkowników, pozostają własnością Wykonawcy i nie są obciążone prawem na rzecz osób trzecich, 

posiadają parametry techniczno-użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w 

niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz stanowiącymi jego integralną cześć 

załącznikami i nie wnosimy do wymienionych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich 

zawarte. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas od złożenia oferty do dnia zawarcia 

umowy. 

5. W przypadku przyznania nam realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania 

ofertowego. 

6. Załącznikami do oferty są n/w dokumenty: 

 

1)……………………………… 

2)……………………………… 

              (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

 
 

 

Załącznik nr 3 – do Zapytania ofertowego  

  

Dane Wykonawcy:…………………………………..  

  

Adres:………………………………………………..  

  

Tel.:………………………………………………….  

  

E-mail:……………………………………………….  

  

dotyczy zapytania ofertowego nr ZSMuz.071.64.2019.AN 
  

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

  

Składając ofertę na zakup i dostawę  książek do biblioteki  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. 
Szymanowskiego w Toruniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa cz. 2 
oświadczam, iż  
  

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej 

przedmiotem zamówienia,  

2) posiadam doświadczenia w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem 

zamówienia,  

3) dysponuję potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,  

4) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnia wykonanie zamówienia.  

  

  

  

  

  

               ………………………………….  
                       (pieczątka i podpis Wykonawcy)  

  

  

  



 

  

  

 
Załącznik nr 4 – do Zapytania ofertowego  

  

Dane Wykonawcy:…………………………………..  

  

Adres:………………………………………………..  

  

Tel.:…………………………………………………. , e-mail:……………………………………………….  

  

dotyczy zapytania ofertowego nr ZSMuz.071.64.2019.AN  

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych  

Niniejszym oświadczam, że nie jestem powiązana/y kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją 
najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

  

  

………………, dnia …………….        ……………………………………  

                (miejscowość, data)                       (pieczątka i podpis Wykonawcy)  

  



 

               

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego  

  

UMOWA nr 

Sprzedaży i dostawy książek do biblioteki  Zespołu  Szkół Muzycznych im. 

K. Szymanowskiego w Toruniu w ramach realizacji Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa cz. 2  

zawarta w dniu……………..pomiędzy Gminą Miasta Toruń działającą poprzez Zespół Szkół Muzycznych 

im. Karola Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń, zwana dalej 

Kupującym, reprezentowanym przez dr hab. Kingę Litowską – Dyrektora szkoły a  

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

……………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Sprzedawcą  

reprezentowanym przez……………………………………………………………………………  

następującej treści:  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostawa książek  do biblioteki  Zespołu Szkół 

Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226, zgodnie 

z ofertą złożoną na cz. 2 zapytania ofertowego nr ZSMuz.07.640.2019.AN (oferta wraz z 

załącznikami stanowi integralną część umowy).  

2. Dostawa odbędzie się transportem Sprzedawcy na jego koszt i ryzyko.  

3. Powyższe czynności Sprzedawca zobowiązuje się wykonać ze szczególną starannością i 

dbałością o interesy Kupującego.  

§ 2  

Sprzedawca oświadcza, że ofertowane książki są nowe, nie są wycofane z rynku z uwagi na 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostają własnością Wykonawcy i nie są 
obciążone prawem na rzecz osób trzecich, posiadają parametry techniczno-użytkowe nie mniej 
korzystne, niż określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

  

§ 3  

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, w terminie do dnia…………..Przez 

dostarczenie towaru należy rozumieć dostarczenie i wniesienie przez Sprzedawcę do klasy 

wskazanej przez Kupującego.  



 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego ( załącznik 

nr 1 do umowy)  podpisanego przez przedstawicieli Kupującego i Sprzedawcy. Osobą 

upoważnioną do podpisania protokołu ze strony Kupującego jest………..  

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu trzech dni roboczych.  

4. W przypadku spisania protokołu z usterkami, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany 

wadliwego towaru na nowy bez wad w terminie 7  dni od daty spisania protokołu. Ustęp ten 

nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania umowy, kar umownych i 

odstąpienia od umowy.  

  

§ 4  

1. Z tytułu sprzedaży i dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1, Kupujący 

zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kwotę……………………zł brutto  

(słownie…………………………………………………………………………………).  
Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę Vat w dniu odbioru przedmiotu 

umowy.  

2. Wynagrodzenie należne Sprzedawcy, ustalone zgodnie z ust. 1, obejmuje wszelkie koszty 

Sprzedawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  

3. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem, w ciągu 14 dni od daty wpływu 

faktury do Kupującego na konto Sprzedawcy podane na fakturze.  

4. Za dzień zapłaty strony uznają obciążenie rachunku Kupującego.  

5. Sprzedawca wystawi fakturę dla:  

Nabywca:  

Gmina Miasta Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 , 87-100 Toruń NIP 879000 10 14  

Odbiorca faktury:  

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu ul. 

Szosa Chełmińska 224/226 , 87-100 Toruń  

§ 5  

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:  

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 1% jego wartości za 

każdy dzień opóźnienia,  

2) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 10% jego wartości,  

3) w wysokości 1% wartości przedmiotu zamówienia – za każdy dzień opóźnienia w razie 

nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie.  

2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

§ 6  

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Kupującego.  

  



 

§ 7   

  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedawcy, za wyjątkiem niżej opisanych 
sytuacji:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku Vat,  

2) w przypadku upadłości lub likwidacji Sprzedawcy, lub innej sytuacji, w której 

zobowiązanie Wykonawcy przejmuje inny podmiot lub następca prawny,  

3) w przypadku zmiany danych adresowych stron umowy,  

4) w przypadku zmiany obowiązującego prawa w zakresie wykonywania przedmiotu 

umowy, mającego wpływ na zmianę cen jednostkowych określonych przez 

sprzedającego,  

5) w przypadku innych okoliczności i zmian nieistotnych, o której wiedza o ich 

wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, 

ubiegających się o niniejsze zamówienie, czy też na wynik postępowania.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 8 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 
dla Kupującego i jeden dla Sprzedawcy.  
  

  

  

 Kupujący            Sprzedawca  

  



 

 

 

 Załącznik nr 1 do umowy - Wzór protokołu odbioru  

PROTOKÓŁ  ODBIORU 

Spisany w dniu……………………….r. w Toruniu pomiędzy:  

Gminą Miasta Toruń – Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, 87-100 

Toruń, ul. Szosa Chełmińska 224/226, reprezentowanym przez:…………………………………….. zwaną 

dalej Zamawiającym,  

a  

…………………………..z siedzibą:………………………., NIP:………………………………….,  

REGON………………………………, reprezentowaną/nym przez:  

1. ………………………………………  

2. ………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1  

1. Przedmiotem odbioru są książki w ilości :…………………………………………  

§ 2  

1. Zamawiający dokonuje odbioru książek wskazanych w § 1 bez zastrzeżeń lub  

2. Zamawiający zgłasza następujące uwagi*:  

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

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

§ 3  

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.  
  

  

 ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA  

  

  

  
*niepotrzebne skreślić  


