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Zapytanie ofertowe nr PZPK.DAO.252.5.2023 
 

na podstawie art. 2 ust.1  pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2022 poz. 1710.) i Zarządzenia nr 4/2021 Dyrektora Pomorskiego Zespołów Parków 
Krajobrazowych z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu  udzielania  
zamówień  o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z późn zm. zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na 
dostawę zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:  
 
I. NAZWA ZADANIA:   „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego marki JEEP 

Renegade na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku”. 
 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Samochód osobowy marki Jeep Renegade zgodny z Szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 3). 
  
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY  

            1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 100%. 
2. Oferta Wykonawcy, która będzie miała najniższą cenę zostanie uznana przez 

Zamawiającego za najkorzystniejszą.  
3. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie  w PLN. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA – do 30 LISTOPADA 2023 r.   
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 
1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania 

ofertowego wraz z Formularzem technicznym zgodnie z Załącznikiem 1a do Zapytania 
Ofertowego.  

2. Oferty należy złożyć: 
 pisemnie na adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4A, 

76-200 Słupsk  
 lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zampub@pomorskieparki.pl 

     do dnia: 17.03.2023 r. do godz. 1300. 
 3. Osobą do kontaktu w sprawie zapytania jest:  Joanna Rabenda, tel. 59 842 98 29. 
 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę powiązanego 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania, o których mowa rozumie się 
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wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności 
na:  

1)uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4)pozostawaniu 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. 

O udzielenie zamówienia mogą także ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Załącznik nr 4) 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT / INFORMACJE OGÓLNE, W TYM ZMIANA  

I WYCOFANIE OFERTY 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na niniejsze zamówienie. 
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu 

ofertowym. 
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Uwaga: Wykonawca nie jest 
zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w 
załączniku nr 1 do  (formularz ofertowy) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 

2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania 
nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej. Powyższe stosuje się 
odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. 

4. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny na komputerze lub czytelnym pismem 
odręcznym.  

5. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.  
6. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego. 
7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do Zapytania ofertowego, powinny 
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co najmniej co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. 
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8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

9. Oferta wraz z oświadczeniem jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, ze zm.), a Wykonawca składając 
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia. 

10. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i 
wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym. 

11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez Wykonawcę wraz z 
ofertą. 

12. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego co najmniej dwóch takich samych ofert 
(uniemożliwiając tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Zamawiający wezwie tych 
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta 
najkorzystniejsza. 

13. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 

14. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie 
przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania. 
 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyny lub gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 
kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności 
umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi 
Wykonawcami, którzy złożyli ofertę. 

 
 
IX. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO  



 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Poniatowskiego 4A 
76-200 Słupsk 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 
 

 
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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Pomorskie - 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 
Słupsk; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Województwie Pomorskim - Pomorski 
Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku e-mail: iod@pomorskieparki.pl                  tel. 
59 842 98 29; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 
fabrycznie nowego samochodu osobowego marki JEEP Renegade na potrzeby 
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku”,  Znak sprawy: 
PZPK.DAO.252.5.2023, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

5)  posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;  
- 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 uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;  

6) nie przysługuje Pani/Panu: - 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 Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
X. UWAGI KOŃCOWE: 

                                                           
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy niezgodną z dokumentami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
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 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana 
Umowa.  
          
Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 
1a. Formularz techniczny 
2. Wzór umowy 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
4. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
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 Załącznik nr 1                  
       do Zapytania Ofertowego  

……………………………………….                                                                      
     Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 
na dostawę/usługę/robotę budowlaną* 

 
             pod nazwą:   „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego marki JEEP        

Renegade na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku”. 
zgodna z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

 
Informacje dotyczące wykonawcy 
(Identyfikacja wykonawcy): 
 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON: 

[……]  

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 
[……] 

[……]  

[……]  

[……] 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

 
 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy dokumentacja, z której wynika sposób 
reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony 
do reprezentacji podmiotu) można uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych:  

Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do 
ich pobrania: 

 

[……] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych 

 [……]Nie 
 
 
(np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku): 
[……] 
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W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, oferuję/ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
za cenę: 
brutto: …………………………………………….. PLN  
(słownie brutto:………………….……………………………………………………………………. zł) 
netto: …………………………………………….. PLN  
(słownie netto: ……………………………….……………………………..........................…. zł)                  
Podatek VAT: …………………………………………….. PLN  
(słownie podatek VAT……….……………………………………………………………….……....zł). 
 
Cena obejmuje całkowity koszt związany z realizacją przedmiotu zamówienia.  
i niniejszym: 
1. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznałem/liśmy  się z treścią  Zapytania Ofertowego  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. OŚWIADCZAM/Y, że termin gwarancji będzie wynosił………….. (minimum 24 miesiące) 
licząc od dnia odbioru dostarczonego pojazdu. 

3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą w terminie wskazanym w Zapytaniu 
ofertowym.  

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Zapytaniu Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

5. OŚWIADCZAM/Y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu (jeśli dotyczy). 

6. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 
7. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) _________ 
2) _________ 
3) _________ 

 
.................................., dnia ...................... 
 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana Umowa  
z Wykonawcą przedmiotu zamówienia.  
  
 
 

………............................................................................ 
                                                                                (Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)   
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Załącznik nr 1 a do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ TECHNICZNY 

Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu marki Jeep Renegade 

Lp. 

 
Wymaganie/parametr techniczny/wskazany przez Zamawiającego 

Parametr techniczny 
oferowany przez 

Wykonawcę/liczba m-cy 
/TAK lub NIE/opis2 

1 2 3 

1.  wyprodukowany w 2022r. tak/nie* 

2.  wyprodukowany w 2023 r. tak/nie* 

3.  fabrycznie nowy, tak/nie* 

4.  wersja z kierownicą po lewej stronie, tak/nie*,  

5.  kolor ciemny do uzgodnienia z Zamawiającym, tak/nie*  

6.  tapicerka tkaninowa w kolorze ciemnym, tak/nie* 

7.  
 5 drzwiowy z 5 miejscami (2 fotele z przodu – kierowcy i pasażera, 
3 miejsca w drugim rzędzie, 

tak/nie* 

8.  silnik 4 cylindrowy o pojemności do 1600 cm3,  tak/nie* ……… cm3 

9.  moc silnika min. 130 KM, tak/nie*………..KM 

10.  wysokość całkowita pojazdu bez obciążenia min. 1667 mm,  tak/nie* 

11.  długość samochodu nie mniej niż 4236 mm (długość bez haka),  tak/nie* 

12.  szerokość samochodu min. 1805 mm (bez lusterek),  tak/nie* 

13.  koła  min. 16”, tak/nie* 

14.  rozstaw osi min. 2570 mm, tak/nie* 

15.  
rodzaj paliwa – benzyna lub olej napędowy lub mieszany (benzyna 
+ energia elektryczna – hybryda) 

…………rodzaj 

16.  skrzynia biegów manualna lub automatyczna  tak/nie*……….rodzaj 
skrzyni 

17.  wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, tak/nie* 

18.  wyposażony w immobiliser, tak/nie* 

19.  wyposażony w system ABS, tak/nie* 

20.  wyposażony w zagłówki we wszystkich fotelach, tak/nie* 

21.  wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego, tak/nie* 

22.  
wyposażony w poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i 
pasażera, 

tak/nie* 

23.  wyposażony w klimatyzację,  tak/nie* 

24.  wyposażony w sterowane elektrycznie szyby w drzwiach przednich, tak/nie* 

25.  wyposażony  w podgrzewaną szybę tylną, tak/nie* 

26.  wyposażony w lusterka zewnętrzne regulowane  elektrycznie, tak/nie* 
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27.  wyposażony w lusterko wewnętrzne wsteczne, tak/nie* 

28.  wyposażony w co najmniej 1 gniazdo zasilania 12 V, tak/nie* 

29.  wyposażony w centralny zamek zdalnie sterowany, tak/nie*  

30.  wyposażony w autoalarm, tak/nie* 

31.  
wyposażony w metalową osłonę podwozia na silnik i skrzynię 
biegów 

tak/nie* 

32.  wyposażony w hak holowniczy,  tak/nie* 

33.  wyposażony w radio z min. 2 głośnikami, tak/nie* 

34.  wyposażony w wyświetlacz elektroniczny wielofunkcyjny,  tak/nie* 

35.  wyposażony w komplet dywaników gumowych, korytkowych tak/nie* 

36.  
wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem 
narzędzi,  

tak/nie* 

37.  
wyposażony w apteczkę I pomocy spełniającą wymogi normy DIN 
13164, 

tak/nie* 

38.  wyposażony w gaśnicę, trójkąt i kamizelkę odblaskową, tak/nie* 

39.  wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim tak/nie* 
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                                                                                                                    Załącznik nr 2                  
            do Zapytania Ofertowego  

 

Umowa nr PZPK.DAO.023…….2023 

 

zawarta dnia ……….. 2023 r. w  Słupsku pomiędzy: 
Województwem Pomorskim – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Zespołu - Bożenę Sikorę   
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego JEEP Renegade na 
potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku”, została zawarta umowa  
o następującej treści 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszej umowy jest dostawa samochodu 

osobowego marki JEEP Renegade fabrycznie nowego, nieużywanego, bez wad i 
uszkodzeń, spełniającego wszystkie powszechnie uznawane polskie i międzynarodowe 
standardy jakości i wyprodukowany w ……………. r., zgodnie ze opisem przedmiotu 
zamówienia oraz ofertą ……. Złożoną w dniu ……………………… r.,  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ceną  samochodu zawierają załączniki: 
1) załącznik nr 1 – wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy; 
2) załącznik nr 2 – wypełniony przez Wykonawcę formularz techniczny. 

 
§ 2 

1. Przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi prawem dokumentami, instrukcjami obsługi 
w języku polskim i kompletami kluczyków/kart zostanie postawiony do dyspozycji 
Zamawiającego na terenie miasta Słupska lub w miejscu uzgodnionym uprzednio z 
Zamawiającym w terminie do 30 listopada 2023 r. Wraz z przedmiotem zamówienia 
dostarczone zostaną dokumenty gwarancyjne pochodzące od producenta. 
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2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje w dniu podpisania jej przez obie 
Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana przez obie Strony tego samego dnia 
przyjmuje się, że Umowa po złożeniu na niej podpisu przez jedną ze Stron, zostaje 
zawarta w dniu doręczenia jednostronnie podpisanych egzemplarzy Umowy przesyłką 
poleconą lub kurierem drugiej Stronie. 

3. O terminie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 
dwa dni przed planowanym odbiorem. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do 
miejsca odbioru we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 

4. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą,  
w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.  

5. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności z opisem przedmiotu zamówienia,  
w szczególności w zakresie ilości, parametrów technicznych i funkcjonalnych, braku 
uszkodzeń mechanicznych, poprawności działania. Z czynności odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Dokumenty gwarancyjne dostarczone wraz z przedmiotem zamówienia zostaną 
podpisane (wystawione) po podpisaniu przez strony protokołu odbioru. 

7. Protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
8. Protokół odbioru, o którym mowa w niniejszym paragrafie, przygotowuje Wykonawca  

w porozumieniu z Zamawiającym. 
 

§3 
1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: netto ………….zł (słownie : ………….. netto) 
powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ……… zł (słownie: 
……………………). Wynagrodzenie brutto wynosić będzie ………… zł. (słownie: ……… brutto). 

2. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu, należytej i 
zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 21 dni po otrzymaniu przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązuje się wystawić 
fakturę w dniu odbioru przedmiotu zamówienia i doręczyć ją Zamawiającemu w tym 
dniu. Faktura powinna zawierać następujące dane:  

Nabywca  
Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27,80-810 Gdańsk, NIP:583-31-63-786 
Odbiorca: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk 

4. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego na 
fakturze i zobowiązuje się do jego utrzymania oraz wykazania w wykazie podatników VAT 
(tzw. Biała lista) nie krócej niż do chwili dokonania rozliczeń z Zamawiającym 
wynikających z nin. Umowy. 

5. Błędnie wystawiona faktura nie stanowi podstawy do zapłaty. O błędnym wystawieniu 
faktury Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. Terminu płatności liczony 
będzie ponownie od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury. 
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6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………… wskazany na 
fakturze VAT, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 
rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, zw. Dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek 
bankowy niż rachunek wskazany na fakturze, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

7. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających  

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia i prawa żądania zwrotu 

kosztów z tym związanych, reprezentować Zamawiającego przy dochodzeniu roszczeń z 
tytułu gwarancji wobec gwaranta i dokonywać wszelkich niezbędnych czynności 
faktycznych i prawnych niezbędnych dla skutecznego dochodzenia tych roszczeń. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze  
o ujawnieniu wady, której usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji  
w terminach z niej wynikających ale nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia. 
Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady. 

3. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do instalowania wyposażenia 
dodatkowego przez wykwalifikowane podmioty. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonych gwarancji Zamawiający może dochodzić 
roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych. 

5. Na wypadek, gdyby dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie doprowadziło do 
usunięcia wady lub wymiany rzeczy na nowe w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, 
o którym mowa w ust. 2, powiadomienie o wadzie dokonane zgodnie z ust 2 będzie miało 
ten sam skutek co powiadomienie o wadzie, o którym mowa w art. 563 §1 Kodeksu 
cywilnego. 

 
§5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w §3 ust. 1  w przypadku odstąpienia w całości 
lub części od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 3 ust. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu zamówienia. 

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem  
z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20%  wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, będą potrącane z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości 
potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane  
w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
do ich zapłaty. 
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5. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 przekroczy 30 dni, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

6. Odstąpienie winno nastąpić przesyłką poleconą w formie pisemnej wskazanej i zawierać 
wskazanie podstawy odstąpienia. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z treścią SWZ lub 
postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może przerwać odbiór. 

8. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżone w umowie kary. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej 
wysokości. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania 
Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem zapłaty 
kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej lub 
zawinione przez Zamawiającego. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia 
wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym 
zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. 

12. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie,       
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

13. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego  
w § 3 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie, na co Wykonawca wyraża zgodę 

 
§6 

1. Strony do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wyznaczają i upoważniają wymienione poniżej osoby 
(koordynatorzy): 
1) ze strony Zamawiającego: …………… 
2) ze strony Wykonawcy: …………………. 

2. Koordynatorzy są związani warunkami i terminami ustalonymi w Umowie. 
3. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego 

koordynatora; dla skutecznej zmiany koordynatora nie jest konieczne dokonanie zmiany 
Umowy. 

4. Koordynatorzy mogą komunikować się ze sobą w sprawach związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy także za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, w szczególności za 
pomocą faksu, poczty elektronicznej, telefonu. 

 

§7 
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1. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone 
przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu 
realizacji zamówienia. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.: 
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, gdzie pod pojęciem siły wyższej Zamawiający 

rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są 
nieprzewidywane oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie,  
o braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić Zamawiającego, przy czym zmiana terminu realizacji zamówienia może 
nastąpić wyłącznie w zakresie uwzględniającym okres, w którym realizacja zamówienia 
nie była możliwa w związku z wystąpieniem „siły wyższej” 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 
modyfikuje ogólnego charakteru Umowy.  

3. Zamawiający dopuszczę zmianę umowy w przypadku wpływu okoliczności związanych  
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, określonym w art. 15r ust. 4 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. Zm.). 

4. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie podatku VAT- jeżeli w okresie 
obowiązywania Umowy nastąpi zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
określających stawkę podatku VAT obejmującego przedmiot Umowy. Zmiana możliwa jest 
jedynie w zakresie determinowanym zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć 
kwoty brutto (kwota netto pozostaje bez zmian) 

5. Wnioskodawca wnioskujący o zmianę niniejszej Umowy, przedkłada Zamawiającemu 
pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Wszelkie istotne zmiany treści niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą być dokonane wyłącznie w przypadkach 
określonych powyżej i wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności. Niezależnie 
od przypadków przewidzianych powyżej, Strony mogą dokonać zmiany umowy na 
zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy PZP, w szczególności, gdy zmiana Umowy ma 
charakter nieistotny. 
 

§8 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Pomorski Zespół Parków  

Krajobrazowych ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200  Słupsk. 
2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  e-mail: iod@pomorskieparki.pl. 
3.   Celem i podstawą przetwarzania jest realizacja umowy. 
4.  Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym dane udostępnia się na podstawie 

przepisów prawa (w tym między innymi ZUS, US) oraz podmioty, które realizują zadania w 
imieniu administratora. 
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5.   Dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane 
przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym umowa zostanie 
zakończona. 

6.   Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania. 

7.  Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie 
skutkować odmową zawarcia umowy. 

 
 

§9 
1. Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z realizacji niniejszej Umowy, będą 

współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do 
porozumienia właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.  

3. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie oświadczenia woli Strony, w tym wynikające z postanowień Umowy winny być 
dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Wszelka korespondencja między Stronami (w tym: powiadomienia, zawiadomienia, 
oświadczenia woli i wiedzy), z wyłączeniem bieżących kontaktów będzie kierowana na 
następujące adresy:  

1) Wykonawca – …………………………………………………………………………………………… 
2) Zamawiający – Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk,               

ul. Poniatowskiego 4 A 
6. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę 

na piśmie. 
7.  Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 6 skutkuje uznaniem za doręczoną 

korespondencję wysłaną na poprzednio wskazany adres. 
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 
9. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego/ załącznik do umowy  

– znak sprawy:PZPK.DAO.252….2023 

 
 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

1. Wymagania dotyczące parametrów oraz wyposażenia samochodu  osobowego marki      
JEEP RENEGADE : 

- wyprodukowany w 2022 r. lub 2023 r. 
- fabrycznie nowy, 
- wersja z kierownicą po lewej stronie, 
- kolor ciemny metalizowany do uzgodnienia, 
- tapicerka tkaninowa w kolorze ciemnym, 
- 5 drzwiowy z 5 miejscami (2 fotele z przodu – kierowcy i pasażera, 3 miejsca w drugim 

rzędzie), tylny rząd siedzeń składany, 
- silnik   4 cylindrowy o pojemności  do 1600 cm3,  
- moc silnika min. 130 KM, 
-  wysokość całkowita pojazdu bez obciążenia  min. 1667 mm,  
-  długość samochodu  4236 mm (długość bez haka),  
-  szerokość samochodu 1805 mm (bez lusterek),  
-  koła  min. 16”, 
-  rozstaw osi min. 2570 mm, 
- rodzaj paliwa – benzyna lub olej napędowy lub mieszany (benzyna + energia elektryczna – 

hybryda),  
- skrzynia biegów manualna lub automatyczna, 
- wyposażony w elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, 
- wyposażony w immobiliser, 
- wyposażony w system ABS, 
- wyposażony w zagłówki we wszystkich fotelach, 
- wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego, 
- wyposażony w poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera, 
- wyposażony w klimatyzację,  
- wyposażony w sterowane elektrycznie szyby w drzwiach przednich, 
- wyposażony  w podgrzewaną szybę tylną, 
- wyposażony w lusterka zewnętrzne regulowane  elektrycznie, 
- wyposażony w lusterko wewnętrzne wsteczne, 
- wyposażony w co najmniej 1 gniazdo zasilania 12 V, 
- wyposażony w centralny zamek zdalnie sterowany, 
- wyposażony w autoalarm, 
- wyposażony w metalową osłonę podwozia na silnik i skrzynię biegów, 
- wyposażony w hak holowniczy,  
- wyposażony w radio z min. 2 głośnikami, 
- wyposażony w wyświetlacz elektroniczny wielofunkcyjny,  
- wyposażony w komplet dywaników gumowych, korytkowych, 
- wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi,  
- wyposażony w apteczkę I pomocy spełniającą wymogi normy DIN 13164, 
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- wyposażony w gaśnicę, trójkąt i kamizelkę odblaskową, 
- wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim. 

 
2. Dodatkowe wymagania dotyczące samochodu: spełniające wymagania techniczne 

określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po 
drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 988) oraz 
rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 

 
3. Warunki dotyczące gwarancji: 

• Zamawiający wymaga gwarancji na oferowany samochód na okres co najmniej 24 
miesięcy  

• Zamawiający wymaga gwarancji na powłokę lakierniczą  na okres co najmniej 24 
miesięcy  

• Zamawiający wymaga gwarancji na perforację blach nadwozia na okres co najmniej 
144 miesięcy 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 
 
 
 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
SKŁADANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH 
OBRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

Wykonawca: 
………………………………………………………………………………………………………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………...…… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………...…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego 
samochodu osobowego marki JEEP Renegade na potrzeby Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Słupsku”. oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
 
 
 
.................................., dnia ......................       …………………………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
 

 


