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UMOWA
nr 2/DG/2022

zawarta w dniu f...,y.1.:.....2022r. roku1 pomiędzy:
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku 80-233, ul. G. Narutowicza 11/12 NIP 584-020-35-93,
REGON 000001620 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Rektora Politechniki Gdańskiej przez:

mgr inż. Mariusza Milera - Kanclerza Politechniki Gdańskiej
oraz

Sławomirem Bławatem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą POLIMEX Sławomir
Bławat, z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ulicy Hutniczej 34, wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym numer
NIP 9580311401, REGON 002869802,PESEL 67070107899
zwaną dalej Wykonawcą

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie: art. 2 ust. l pkt. l ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(j.t. Dz. U. z 2021 r. póz. 1129 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa pieczątek
jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

gumek stemplarskich na potrzeby

§2
TERMIN l WARUNKI REALIZAUI UMOWY

l. Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania ceny umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie ma wad i uszkodzeń, spełnia wymagania

określone w umowie, jest fabrycznie nowy oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
3. Pieczątki winny spełniać następujące warunki:

l) obudowa - plastik o dowolnym kolorze, sporadycznie metal, w przypadku datowników oprawa
stalowa powlekana plastikiem;

2) czcionka-Sanuk 8-9 pkt.;
3) metoda działania-automatyczne, samotuszujące;
4) kolor tuszu-niebieski;
5) podpis - odstęp pomiędzy wierszami min. 7 mm;
6) nośnik odbijający - gumka stemplarska, grubość 2,3 mm, twardość: 60° Sh A ( +/-5°) /20°C,

przeznaczenie: grawerowanie ploterem tnącym laserowym lub laserem CO2 treści pieczątek,
typ tuszu: wodny. Guma bezzapachowa, laserowa, o niskim stopniu pylenia, o odpowiedniej
twardości zapewniającej przenoszenie tuszu.

5. Wykonanie pieczątek nastąpi na podstawie projektu w formacie PDF (czcionki zamienione
na krzywe) dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiającego.

1 Za dzień zawarcia umowy ustala się datę podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez Rektora
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6. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie partiami, w ilościach, rodzajach i o treści
pieczątek określonych każdorazowo na zamówieniu Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb.
Zamówienia składane będą drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika Działu
Gospodarczego. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedziele.

7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko w ciągu 2 dni roboczych
Zamawiającego, licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość złożenia zamówienia z dostawą ekspresową tj. Wykonawca dostarczy przedmiot
umowy na swój koszt i ryzyko następnego dnia roboczego, licząc od daty złożenia przez
Zamawiającego zamówienia.

8. Miejscem dostaw zamawianych partii przedmiotu umowy jest: Dział Gospodarczy Politechniki
Gdańskiej, ulica Traugutta 99 w Gdańsku Budynek Centrum Obsługi Technicznej
l piętro, SEKRETARIAT

9. Przedmiot umowy będzie odbierany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego
na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.

10. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w danym
zamówieniu Zamawiającego znajdują się w miejscu dostawy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu w ciągu 2 dni roboczych, od dnia jego złożenia w stanie zupełnym.

11. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywanej umowy, składania zamówień a także
do składania ewentualnych reklamacji ze strony Zamawiającego jest pani
Edyta Danielak, tel. 58 347 23 44 email: gospar@pg.edu.pl, edyta.danielak@pg.edu.pl

12. Wykonawca wskazuje: Tomasza Bławata, Grzegorza Bławata, oraz Sławomira Bławata jako osoby
do bieżących kontaktów z Zamawiającym. Dane kontaktowe Wykonawcy: Sławomir Bławat tel.
603598967, email: polimex.gdvnia@wp.pl

13. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy inny niż zamówiony,
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, drogą elektroniczną na adres email
Wykonawcy: polimex.gdynia@wp.pl a Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić, w ten sam sposób na adres wskazany
w zawiadomieniu, przyjęcie zawiadomienia. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 24 godzin
od chwili przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem
i uznaniem zasadności zawiadomienia przez Wykonawcę.

14. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować dostawę, zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego,
w terminie 3 dni roboczych Zamawiającego, od dnia przyjęcia zawiadomienia lub upływu terminu,
w ciągu którego Wykonawca zobowiązany był potwierdzić otrzymane zawiadomienie, zgodnie
z ust. 14 niniejszego paragrafu, oraz odbioru dostarczonego niezgodnie ze złożonym
zamówieniem.

15. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie, udostępniane są przez strony sobie
wzajemnie w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. l lit. b), c) i f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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). Strony stają się administratorem danych osobowych
wzajemnie sobie udostępnionych.

§3
RĘKOJMIA ZA WADY l GWARANUA JAKOŚCI

l. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wyroby będące przedmiotem
niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
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2. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.

3. W przypadku ujawnienia wady w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać wymiany
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, co Wykonawca zobowiązany jest wykonać
w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady.

4. W przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy jest niezgodna w zakresie ilościowym ze złożonym
przez Zamawiającego zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakującą część
przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych Zamawiającego od dnia otrzymania zawiadomienia
o ujawnieniu braku.

5. Upoważniony pracownik Zamawiającego, zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić
Wykonawcę, drogą elektroniczną na adres Wykonawcy:
polimex.gdvnia@wD.pl

o ujawnionych wadach wskazanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie potwierdzić, w ten sam sposób, na adres wskazany w zawiadomieniu, przyjęcie
zawiadomienia. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w ciągu 24 godzin od chwili przesłania
zawiadomienia przez Zamawiającego jest równoznaczny z przyjęciem i uznaniem zasadności
zawiadomienia przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi wszelkie koszty oraz ryzyko związane ze świadczeniem
obowiązków gwarancyjnych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.

§4
WARTOŚĆ UMOWY l SPOSÓB ROZLICZENIA

l. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia jej złożenia, ustala się
wynagrodzenie w kwocie:
brutto: 38 072,24 zł
słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 24/100

2. Ceny jednostkowe podane w Załączniku nr l do umowy są obowiązujące i nie ulegają zmianie
przez cały okres trwania umowy.

3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowaną dostawę
wg cen jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr l do umowy.

4. Wszystkie koszty związane z opłatami i podatkami obowiązującymi na terenie Polski i poza jej
granicami, w tym koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca
i zostały one przez niego uwzględnione w Ofercie.

5. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących
wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej
umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.

§5
FINANSOWANIE

l. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń
ze strony Zamawiającego.

2. Zapłata należności za dostarczoną i odebraną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem
na konto Wykonawcy wskazane w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług,
w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z tym
zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury
obejmującej wadliwy przedmiot umowy ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji,
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a w razie jej zasadności, także o okres biegnący dalej do dnia dostawy przedmiotu umowy bez
wad. Wykonawca winien wystawić wówczas fakturę korygującą zakresie terminu płatności.

3. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych,
wystawionych każdorazowo, do danego zamówienia zakupu, prawidłowo tj. zgodnie z ust. 4
niniejszego paragrafu oraz zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonej partii przedmiotu umowy.

4. Faktury należy wystawiać na Politechnikę Gdańską z zaznaczeniem:
l) odpowiedniej jednostki organizacyjnej wymienionej każdorazowo w formularzu zamówienia

(adres dla wszystkich jednostek organizacyjnych - ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk),
2) nazw własnych , jednostki miary, cen jednostkowych netto tożsamych z formularzem rzeczowo

- cenowym,
3) PKWiU przy indeksie własnym

wg wzoru:

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 Gdańsk

nazwa jednostki organizacyjnej

5. Na fakturze należy wskazać numer niniejszej umowy.
6. Faktury, wystawiane są na podstawie obustronnie podpisanych protokołów zdawczo-

odbiorczych, bez zastrzeżeń w zakresie liczbowym i asortymentowym.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (j.t. Dz.U. z 2020r. póz. 1666 z
późn. zm.)

8. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa w niniejszym paragrafie w
formie papierowej (format A4) w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne
uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

9. Wykonawca oświadcza, że faktury wystawione w formie papierowej nie będą wystawiane w
formie elektronicznej, i na odwrót.

10. W przypadku faktur papierowych lub w formacie elektronicznym np. PDF (Portable Document
Format) mogą być one przesyłane przez Wykonawcę drogą mailową na adres Zamawiającego:
efaktury@pg.edu.pl.

11. Przesłanie faktury na adres e-mail inny niż wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie stanowi
w żadnym przypadku doręczenia faktury w formie elektronicznej.

12. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający
zobowiązuje się do pisemnego lub mailowego powiadomienia Wykonawcy o nowym adresie e-
mail. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność
faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

14. W przypadku złożenia reklamacji przez Zamawiającego termin zapłaty faktury, obejmującej
reklamowany towar, ulega wydłużeniu o okres rozpatrywania reklamacji, a w razie jej zasadności
także o okres biegnący dalej do dnia dostawy towaru wolnego od wad.

15. Jeżeli łączna wartość zamówień w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 4 ust.l
niniejszej umowy, to umowa wygasa.

16. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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17. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych (PLN).

§6
KARY UMOWNE l ODSTĄPIENIE OD UMOWY

l. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
l) za zwłokę w dostarczeniu partii przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po terminie

określonym w § 2 ust. 7 umowy w wysokości 20 zł, za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych, o których mowa w § 3 ust. 3 lub ust. 4 w

wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki, za każde z tych zdarzeń;
3) za zwłokę w realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 14 umowy w wysokości 20 zł za

każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy,

jeżeli jest to wywołane „siłą wyższą", tj. zdarzenia nadzwyczajnego, którego zaistnienie leży
poza kontrolą i zasięgiem stron umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo
trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie
wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i do
naliczenia kary umownej w wysokości 1500,00 zł.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej, złożone w terminie 7 dni
roboczych Zamawiającego od daty powzięcia przez stronę wiadomości o wystąpieniu
okoliczności determinującej odstąpienie od umowy.

5. Każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda
przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny umowy.

§7
ZMIANY UMOWY

l. Wszystkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy, za wyjątkiem zmiany przedstawicieli Stron,
określonych w § 2 ust. 11 i 12 umowy, o których zmianie Strony poinformują się drogą
elektroniczną.

2. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, a także zmiana adresów miejsc dostaw
i osób upoważnionych do kontaktu lub odbioru przedmiotu umowy oraz numerów telefonów nie
stanowi istotnej zmiany treści umowy i wymaga tylko powiadomienia na piśmie lub drogą
elektroniczną.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności art. 15r-15r1 ustawy z dnia
02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t.
Dz.U. z 2021r. póz. 2095 z późn. zm.).

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
l) zmiana obowiązujących stawek podatkowych, Wykonawca jest uprawniony złożyć

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
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wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług. W tym przypadku wartość ceny netto nie zmieni się, a jedynie wartość ceny brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

2) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,
3) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia

i niemożliwego do zapobieżenia,
4) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 umowy nie zostanie wykorzystana wartość

umowy brutto określona w § 4 ust. l umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu
realizacji umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie:
termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie - zostanie przedłużony do daty
wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy,

3. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią umowy.
4. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny,

według prawa polskiego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach statusu

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i
likwidacyjnego.

6. Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron/Umowę zawarto z zachowaniem elektronicznej formy czynności prawnej i opatrzono
kwalifikowanym podpisem elektronicznym2.

WYKONAWCA
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Załączniki do umowy:

l) Oferta Wykonawcy
2) Protokół odbioru
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PpLiiVIEX
Sławomir Oławat

.8.1;061 Gdy"<a. "l Hutnlcza34
NIP 958-031-14-fll, REGON 002869802

tel./fax 58 620-83 44

(pieczątka Wykonawcy)

Formularz oferty

Załącznik nr 1

GW^ft 2o?2r.0(',0^.

Zamawiający:

POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul, G. NARUTOWICZA 11712

80-233 GDAŃSK

Zamówienie na sukcesywną dostawę pieczątek i gumek stemplarskich na potrzeby jednostek
organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

My niżej podpisani:

1Jmię,.............^^^K(^...........,.nazwisko.........&^(^r:..
2. Imię:.......................... „.....,.,.....,...-„...nazwisko.,............'~~-;

występujący w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa firmy:
fOU^EX S^^O^t^ B^/)^'

Adres firmy:

^'06/? GWMlf^ ,^.KUTA/(CZ/} -2,^

REGON nr:

OOIW^OZ
NIP nr:

^0^ ^i^OI

Nr. telefonu:

60'!>J'9n6ł
Adres e-mailowy

^ex .^ci^v\i.^^)^f>. p L

POLITECHNIKA CDAŃSKA
Dział Gospodarczy

ul. S. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

tel.+48 58 347 23 44
e-mail; gosp3r@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl



"t

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego
oraz wzoru umowy:

.^.%i.^l1) za cenę brutto:......................:y."...^.u.^..:..7?.L........ PLN zVAT
zgodnie z specyfikacją rodzajowo-jakościową - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego—
stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2. Oferujemy .........*-:........... dniowy termin realizacji zamówienia jednostkowego.

3. Akceptujemy warunki płatności za wykonywanie zamówienia, określone przez Zamawiającego.
4. Akceptujemy zawarty w Załączniku nr 3 wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w Zapytaniu
ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że:
1) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*),
2) .poWierz^my-pfidwYkonawcom-Efiateafiję następu}Ąeyrh rrę^ 7flrnnwiCT<a*)'

część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa i adres podwykonawcy

część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa i adres podwykonawcy

6. W ramach wskazanego wyżej podwykonawstwa Wykonawca powierzy realizację ezęści przedmiotu
zamówienia następującym Podwykonawcom, na zasobach których powołuje się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu:

—6
liM •

ei

rs&.

9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów
r

(łyitfo, jeśis dotyczy - podać nazwę doktimentu. nr zalączniKa, nr stmny)

POLITECHNIKA 6DAŃSKA
Dział Gospodarczy

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233Gdańsk

(el.+48 58 3472344
e-mail; gospaF@pg.edy.pl
www.pg.edu.pl
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niniejsza oferta oraz jej wszystkje załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących
tajennnicę przedsiębiorstwa, w Fozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
..B.^..

(wpisać TAK lub NIE)

11. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję:
^%6/7.^^/),.M:..łl^l^^ 3Li

tel. .^.m.^....faks ...X(^^i^..e-maif: ..^o.^^,^-.(^^' ("^
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

..^^.^.^......e?M^.r...
tel..,....... <).-^......taks..... j.:.^..,...........e-mail;......j.:.LJ.;..................

13. Oświadczamy, iż Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji
zawierających dane osobowe oraz, że poinformował pisemnie i uzyskał zgodę każdej osoby, której
dane osobowe są podane w ofercie oraz dokumentach składanych wraz z niniejszą ofertą lub będą
podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

14. Wzałączeniu przedkładamy:

1) załącznik nr 1—
2) załącznik nr 2 -
3) załącznik nr...

o^łc-
^,iy^u^Ct^ o

'20^.^.0^ ^,o^vfe^c^
(data i czytelny podpis osoby/ośób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy lub podpis i stempel imienny)

*) Niepotrzebne skreślić

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Dział Gospodarczy

ul, 6. Narutowic!a 11/12
80-233 Gdańsk

te).+48 58 3472344
e-mail: gospaF@ipg.edu.pl
www.pg.edu.pl
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Zafączniknr2(Wykonawca)

Specyfikacja rodzajowo - ilościowa
Sukcesywna dostawa pieczątek i gumek stemplarskich

Lp. Wyszczególnienie Liczba wierszy Liczba sztuk Cenajedn.
netto Wartość netto Wartość brutto

Nazwa
producęnta/dystrybutora

modelu automatul

l

2

2

Gumka stemplarska
Limocowanie w pieczątce po stronie Zamawiającego
[urnka:
;rubość 2,3 mm,
twardość: 60' Sh A ( +/-5') /20'C,
przeznaczenie: grawerowanie ploterem tnącym

•rowym lub laserem C02 treści pieczątek,
typ tuszu: wodny.
Guma bezzapachowa, laserowa, o niskim stopniu pylenia,

odpowiedniej twardości zapewniającej przenoszenie
l Datownik automatyczny
;samotuszujący,

3 l wykonany z tworzywa sztucznego,
wysokość daty 4mm,

Igumkastemplarska

4

Datownilt samotuszujący z tekstem:
l) oprawa aluminiowa powlekana plastikiem (szkieletowa)
2) wymiary 30x45 mm;
13} data na środku, wiersze 3

5

6

7

8

10

•ieczątka samotuszująca
[gumka z teskstem wg projektu) mocowana na uchwycie
lutomatycznym posiadającym:
L) okienko indeksowe przedstawiające pełną treść
stempla w jej oryginalnej wielkości;
') gumowe stopki anty poślizgowe;
i) oprawę wykonaną z trwałego tworzywa;
O automat ergonomiczny;
>) różne kolory;
>) możliwość wymiany wkfadek tuszujących

l 60
2

3

60

120

20.roi /!200 ,-
2o ^ I ^700 ł-

7

t-
4

5

500

500

10~.cy\ ^<-i0€'',.

/!^b ,-
a

10-C.S\ ĄOOOO',.-
6

7
80

40

^O.COi ^ 0 WO .-

Ąw^7T^T-
/lł't,CO,-

2o-co I ,/16CO:.
B lub większe
l

20

25

-^-^"io^o

2

3

25

25

ES
Ja^
7i00i-

/;'Z i,QQ.-
y.9^:-

7^o-
^50
?,^

4

5

100

100

0.^ I .^^c
Of •1(Q I .^ , Os I ^!.'?0

6

7
25

25

c?/,w

8 lub większe 20

50

l̂-^
3Z

•W, 00
'u50_

d,-w

ró,-

'?,?0
2,00

500.W
j

3^<
^i52

><7 ?c&
tw.̂
2i

x

x

^3

A2-_W
-^t-r 1^.
^>-17T
'Z-'Hf

^9.00
4vc^-f ^?
^>c^t^ cio^S

x 25 ró,- f\'500^ A^,OQ •^r^ocicj'
5^o

Pieczątka gumowa (płytka z tekstem] mocowana na
kołku

l

2
20

10
C,."O

3

4 i więcej

10
10

~-o, w
z^"

O. •/lQ
Pieczątka okrągła automatyczna
różne rodzaje
średnica od 20 mm - 45 mm
Ina gumce stemplarskiej

20

O^o

/l,t>0
2 t(6

/l,w
A.Z^

x

x

A-L\

/10.OD

/\,oo I /-2i>
x

x

ISO,00 24^,yo
Pieczątka okrągła na uchwycie
różne rodzaje
średnica od 20 mm - 45 mm
na gumce stemplarskiej

x 20 0,^0'< 1^ 2.46 x

Komplet "pieczątka księgowa" •
l pieczątka na kołysce drewnianej,
: powierzchnia okoto 100 cm2,
l wraz z pod uszka (wymiar 160 x 90 mm)

x 10 40.^ .400.00
f

^.00 x

I Faksymile w automacie posiadającym:
11] okienko indeksowe przedstawiające petną treść

9 [stempla wjej oryginalnej wielkości;
12} gumowe stopki antypośfizgowe;
3) oprawę wykonaną z trwałego tworzywa

10 Ą0,oo /^00,00 m.oo x

Wymienna wkładka tuszująca do pieczątek
lutomatycznych samotuszującYch x 10

Usługa "pieczątka ekspresowa" tj.
l Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt
l ryzyko następnego dnia roboczego, licząc od daty złożenia
l przez Zamawiającego zamówienia

x 40

^,00\ .Ą0^\ Ąt^O x

o o o x

l Pieczątka okazjonalna
12 [ rozmiar pieczątki, typ automatu oraz cena zostanie

l ustalona indywidualnie przy akceptacji obu stron.
x

w kolumnie "6",
wiersz "37'

należy wpisać: 35f
wartości netto o<
sumy pozycji 1-V,

SUM,

W.5'| AW^A^ x

4'- ^

^
^ so

3

^ o

^)
^

^-5^ ^
^ Q

<Ł>
J ^ N

rf_l^

l. Pieczątki winny spełniać następujące warunki:
l) obudowa - plastik o dowolnym kolorze, sporadycznie metal, w przypadku datownika z tekstem oprawa stalowa powlekana plastikiem
2} czcionka - Sanuk 8-9 pkt.
3} metoda dziafania - automatyczne, samotuszujqce
4) kolor tuszu - niebieski
5} podpis - odstęp pomiędzy wierszami min. 7 mm
6) nośnik oclbijajqcy-gumka stempfarska, grubość 2,3 mm, twardość: 60'Sh A (+/-5'1)/20°C, przeznaczenie: grawerowanie ploterem
lub laserem C02 treści pieczqtek, typ tuszu: wodny. Guma bezzapachowa, laserowa, o niskim stopniu pylenia, o odpowiedniej twardości

W9R.^ 30^:37 5^0^,^^
)

Termin realizacji zamówienia jednostkowego: f

5k^
J dni roboczych

^^M^^^LTyi-i
podpis Wykonawcy


