
 

 

Warszawa, 18 lipca 2022 r. 
NIKiDW.SSZ.205.2022.KW 

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 
Zamawiający Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do składania ofert na:  
 

Druk wraz ze składem graficznym gry pamięciowej dla dzieci o tradycyjnych 
zabawkach  

 
1. Zamawiający 

 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 
00-322 Warszawa 
NIP: 5252804887 
REGON: 384655657 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest druk wraz ze składem graficznym gry pamięciowej dla dzieci  
o tradycyjnych zabawkach. 
 
Gra pamięciowa – nakład 1.000 egzemplarzy 
 
Opakowanie (pudełko): 
- pudełko dwuelementowe wieczko/denko; 
- twarda tektura kaszerowana; 
- wnętrze biała tektura; 
- papier płótnowany; 
- rozmiar dostosowany do zawartości; 
- kolor 4+0; 
- zapakowane dodatkowo w folię termokurczliwą. 
 
Zawartość opakowania: 
- 40 kafelków (20 par) o wymiarach zbliżonych do 70 x 70 mm; 
- twarda tektura kaszerowana; 
- papier kredowy; 
- zaokrąglone rogi kafelków; 
- kolor 4+0; 
- instrukcja zszywana z okładką ok. 14 stron. 
  
Należy złożyć do oceny próbkę gry pamięciowej o podobnych parametrach, wydanej 
przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert). 
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Zamawiający na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę próbki gry dokona 
oceny jakościowej, niezbędnej do wyboru najkorzystniejszej oferty. Próbki nie będą 
zwracane Wykonawcy. 
 
Na przedmiot zamówienia składa się również transport gotowego produktu do 
siedziby Zamawiającego. 

 
3. Termin realizacji zamówienia 

 
Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2022 roku. 

 
4. Miejsce dostawy zamówienia 

 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 
00-322 Warszawa 

 
5. Oferty częściowe 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W przypadku 
złożenia oferty na część zamówienia oferta zostanie odrzucona.  

 
6. Wymagania wobec Wykonawcy 

 
Certyfikaty CE, firma istniejąca na rynku ponad 5 lat. 
 

7. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 
 

Do oferty należy dołączyć: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty; 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli oferta zostanie podpisana 

przez osobę nie umocowaną jako reprezentant Wykonawcy w stosownym rejestrze 
(KRS, CEiDG, RIK itp.). 
UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę 
„za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika, do 
oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do 
jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas 
winna być ona poświadczona notarialnie. 
Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail:                    
katarzyna.wojtynska@nikidw.edu.pl.   

3) Próbkę gry należy przesłać do Sekretariatu NIKiDW, do dnia 26 lipca 2022 r.  
do godz.: 12:00, pocztą tradycyjną na adres:  
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 

            ul. Krakowskie Przedmieście 66 
00-322 Warszawa 
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8. Termin składania ofert 
 
      Ofertę należy złożyć do dnia 26 lipca 2022 r. do godz.: 12:00. 
 
9. Opis sposobu obliczania ceny 

1) Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 
koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do podania wartości cenowych zgodnie z Formularzem 
ofertowym – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 

3) Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc 
po przecinku). Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

4) Cena podana w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia 
oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji. 

5) Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

10. Opis Kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się poniższymi  
kryteriami: 

 
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium (pkt) 
1 Cena (C) 60 pkt 
2 Jakość (J) 40 pkt 

 
1) Cena – 60 punktów  
Za kryterium cena [C] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 60 punktów.  
Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru: 
                                             Cn                                                                                       
                                   C = ---------x 60 
                                             Cob 
gdzie:  
C - liczba punktów za kryterium cena; 
Cn - najniższa cena brutto; 
Cob - cena oferty badanej. 
 
2) Jakość – 40 punktów  
Za kryterium Jakość [J] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 40 punktów.  
Oferta w kryterium „Jakość” zostanie oceniona na podstawie załączonych do ofert próbek 
gry wykonanej przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania 
oferty). 
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KRYTERIA ELEMENTY PODLEGAJĄCE OCENIE 

Jakość i precyzja wydruku 
komponentów 
0 - 20 pkt - Jk 

 Czystość koloru 
 Ostrość i głębia przy druku ilustracji 
 Pasowanie kolorów 
 Brak zanieczyszczeń 

(zabrudzenia, wypływki kleju) 
 Cięcie kafelków 
 Dobra wypraska 

Jakość i precyzja wykonania  
pudełka 

0 - 20 pkt - Jp 

 Dokładność wykonania formatu 
 Sposób zapakowania 
 Precyzja i estetyka wykonania okładki  

(brak zabrudzeń, zanieczyszczeń, załamań, zagnieceń, 
pęcherzyków folii) 

 Jakość użytych materiałów 

 
                                           Joferty                                                                                 
                                   J = -------------x 40 
                                            Jmax 
gdzie:  
J - liczba punktów za kryterium jakość; 
Joferty – liczba punktów przyznana danej ofercie obliczona wg wzoru: Jk + Jp; 
Jmax – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania, tj. 40 pkt. 
 
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów 
przyznanych we wszystkich kryteriach: „Cena” i „Jakość” zgodnie ze wzorem:  
 
                                                         P = PC + PJ 
gdzie: 
P – łączna ocena punktowa; 
PC – ocena punktowa za kryterium „cena”; 
PJ – ocena punktowa za kryterium „jakość”. 
 
Ocena ofert w kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w Załączniku 
nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 

 
11. Badanie i wyjaśnienie ofert 

 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy w ofercie: 

a. oczywistych pomyłek pisarskich, 
b. oczywistych pomyłek rachunkowych, 
c. innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.  
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3) W przypadku stwierdzenia ww. omyłek Zamawiający poprawi je we własnym zakresie,  
z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek. 

4) W toku badania złożonych ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 
dokumentów. Uzupełnieniu nie podlega Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do 
Zaproszenie  
do złożenia oferty. 

 
12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego 
do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej 
na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty 
wybranemu oferentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
13. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji: 
1) gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3) w trakcie procedury nastąpiło istotne naruszenie Regulaminu planowania, zasad 

organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł 
netto w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, które miało lub mogło mieć 
wpływ na wynik postępowania; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

5) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie Zamawiającego. 
6) gdy Wykonawca podlega wykluczeniu 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 (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) i z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE)  
nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1  
z 31.07.2014. str. 1 z późn. zm.) i widnieje na liście podmiotów objętych sankcjami. 
 

14. Osoby wskazane do kontaktu 

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Katarzyna Wojtyńska 
katarzyna.wojtynska@nikidw.edu.pl. 

 
15. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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  
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o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, 
że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury  

i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 
Warszawa. 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można 
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu 
związanym z rozpatrzeniem Państwa oferty, w związku z ewentualnym zawarciem  
i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania 
ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów. 

4) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym 
oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.  

5) W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane. 

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem 
ofertowym oraz realizacji i wykonania ewentualnej umowy.  

8) Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz 
prawo do ich przeniesienia. 

9) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
16. Załączniki:  

 
1. Formularz cenowo - ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
2. Projekt Umowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty. 

 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………. 
Podpis Dyrektora  

 
Sporządziła:  
 
……………………………………………… 
Data i podpis  
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty 
Wykonawca: 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

Zamawiający: 
               Narodowy Instytut Kultury  

i Dziedzictwa Wsi 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 

00-322 Warszawa 
 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na druk wraz ze składem graficznym gry 
pamięciowej dla dzieci o tradycyjnych zabawkach - NIKiDW/W/2022/237/PR. 

 
1. SKŁADAM OFERTĘ na łączną kwotę: …………… zł brutto (słownie: 

……….…………………….…. zł), w tym podatek VAT ………………zł, kwota 
……………………….………zł netto.  
 

2. AKCEPTUJĘ termin realizacji zamówienia od daty zawarcia Umowy do dnia  
30 listopada 2022 roku. 

3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/zapoznałam się z Zaproszeniem do złożenia oferty, 
Formularzem cenowo – ofertowym oraz projektem Umowy i uznaję się za 
związanego/związaną określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. AKCEPTUJĘ warunki płatności, tj. 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, wraz z protokołem odbioru. 

5. UWAŻAM SIĘ za związanego/związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert.  

6. OŚWIADCZAM, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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7. OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:  
1) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj.:  
a. wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061  

i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
tej ustawy;  

b. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;  

c. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. / 

2) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.)*. 
 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
do Katarzyny Wojtyńskiej, e-mail: katarzyna.wojtynska@nikidw.edu.pl. 
 

9. W PRZYPADKU wyboru mojej oferty osobą umocowaną do podpisania umowy jest  
………………………...………………………………………..…………………………… 
 

10. W PRZYPADKU wyboru mojej oferty osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu 
zamówienia jest ………..…………………………….., tel.: …………………………….…  
e-mail ……………………………. 

 
11. OSOBĄ odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego 

jest Paulina Rutkowska, tel.: 506 582 324, e-mail: paulina.rutkowska@nikidw.edu.pl.  
 
 

…………….., dnia …………………..  r.            ………………………………………………….. 
          (podpis Wykonawcy) 

* Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku  
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.  
Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. 4 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 
 

PROJEKT UMOWY NR ……/2022/NIKiDW 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 
Regulaminu planowania zasad organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości 
poniżej kwoty 130 000,00 zł netto w NIKiDW, została sporządzona umowa w wersji 
elektronicznej, która wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia 
podpisu przez ostatnią z nich. 
 
Umowa zawarta jest pomiędzy: 
 
Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322) przy  
ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez 
Organizatora, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr RIK 3; NIP 525-28-04-887, REGON 
384655657, reprezentowanym przez: 
Katarzynę Saks - Dyrektor 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
…………………………………………..., 
z siedzibą w ……………………………………, wpisaną do 
…………………………………………. numerem KRS: ….……………., NIP: 
………………, REGON: ……………………………………….,  
reprezentowanym przez: 
………………………………………………., 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi poligraficznej 

(dalej: Usługa) polegającej na druku, składzie graficznym oraz dostawie do siedziby 
Zamawiającego gry dla dzieci o tradycyjnych zabawkach, której zakres został opisany  
w § 2 niniejszej Umowy (dalej: gra).  

2. Realizacja zlecenia, o którym mowa w ust.1 niniejszej Umowy, odbędzie się  
w pomieszczeniach i na sprzęcie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wydruku próbnego w ilości 1 egzemplarza, gry 
o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania przez 
Zamawiającego kompletnych materiałów do druku. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 w terminie  
trzech miesięcy, licząc od daty przekazania przez Zamawiającego kompletnych materiałów 
do druku, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 2 do Umowy. 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w Formularzu cenowo - ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 
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§ 2 
1. Usługa obejmuje wykonanie wraz ze składem graficznym gry pamięciowej dla dzieci  

o tradycyjnych zabawkach.  
 
Gra pamięciowa – nakład 1.000 egzemplarzy 
 
Opakowanie (pudełko): 
- pudełko dwuelementowe wieczko/denko; 
- twarda tektura kaszerowana; 
- wnętrze biała tektura; 
- papier płótnowany; 
- rozmiar dostosowany do zawartości; 
- kolor 4+0; 
- zapakowane dodatkowo w folię termokurczliwą. 
 
Zawartość opakowania: 
- 40 kafelków (20 par) o wymiarach zbliżonych do 70 x 70 mm; 
- twarda tektura kaszerowana; 
- papier kredowy; 
- zaokrąglone rogi kafelków; 
- kolor 4+0; 
- instrukcja zszywana z okładką ok. 14 stron. 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania gry drogą 
elektroniczną  
do 31 sierpnia 2022 roku.  

2. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w wykonaniu gry Wykonawca 
usunie wady na własny koszt w terminie 7 dni od powiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego drogą elektroniczną. 

§ 4 
1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

łączne wynagrodzenie w kwocie: ………….. zł netto, powiększone o podatek VAT 
…………… zł, co daje kwotę …………… zł brutto (słownie złotych: 
…………………………………………………. zł 00/100), które będzie płatne  
w następujący sposób: 
a. ........... zł netto (.......... zł brutto) – tytułem zaliczki w terminie do ..... na podstawie 

faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawcę, 
b. .............. zł netto (........... zł brutto) – tytułem pozostałej części wynagrodzenia. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia na 
czas transportu. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie gry dla dzieci, jakie jest wymagane, by nie dopuścić 
do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu. 
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4. Strony postanawiają, że płatność pozostałej części wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 
lit. b nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury oraz podpisania protokołu odbioru (Załącznik nr 2). 

5. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze zaliczkowej (ust. 1 lit. a) oraz fakturze VAT (ust. 1 lit. b).  

 
§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części  
w przypadku: 
1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z Umową, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia 
dodatkowego terminu, 

2) nie usunięcia przez Wykonawcą stwierdzonych istotnych wad przedmiotu Umowy  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności,  
z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim 
czasie; 

3) bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu 
Umowy przekroczy 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w okresie jej realizacji  
w przypadku, gdy: 
1) Zamawiający, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności 

określonej  
w fakturze w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty; 

2) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu Umowy bądź 
podpisania protokołu odbioru (Załącznik nr 2). 

3. Odstąpienie od Umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust. 1 lub  
w ust. 2 może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich 
wystąpieniu. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 
1) 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu 

przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego lub w usunięciu stwierdzonych wad  
w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 lub innego wyznaczonego przez 
Zamawiającego; 

2) 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za odstąpienie przez Zamawiającego od 
Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności  
z przyczyn określonych w § 5 ust.1. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za odstąpienie od Umowy z przyczyn określonych 
w § 5 ust. 2, o ile Zamawiający ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność. 

3. W przypadku odstąpienia od części Umowy, kara umowna naliczana jest od części 
wynagrodzenia, którego dotyczyło odstąpienie. 
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4. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. W sytuacji, gdy zastrzeżona w Umowie kara umowna nie pokrywa w całości wyrządzonej 
szkody, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek następnego dnia 
roboczego zwrócić i dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu otrzymane materiały do 
druku. 
 

§ 7 
1. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do samodzielnego wypełnienia obowiązków 

informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji - każdy we 
własnym zakresie - praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku 
do osób, których dane zostały przez nich pozyskane. 

2. W przypadku udostępnienia którejkolwiek ze Stron danych osobowych pracowników  
i współpracowników drugiej Strony w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, każda ze 
Stron zobowiązuje się przetwarzać udostępnione dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 
numer telefonu, adres e-mail wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie  
z postanowieniami Ustawy oraz aktami wykonawczymi do Ustawy i RODO oraz innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Strony zgodnie postanawiają zabezpieczyć dane osobowe przed ujawnieniem lub 
udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. 

4. W przypadku wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek powodu każda ze Stron w ciągu 7 dni 
od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, trwale usunie wszelkie sporządzone  
w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisy zawierające dane osobowe 
pracowników lub współpracowników drugiej Strony w sposób przewidziany w przepisach 
prawa. Kopia informacji zawierających dane osobowe może być przechowywana jedynie, 
gdy jest to wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem uprawnionego organu. 
Dane takie muszą zostać zniszczone/usunięte/zanonimizowane po ustaniu celu, w jakim są 
przechowywane. 

5. W przypadku udostępnienia danych osobowych pracownika/współpracownika danej 
Strony drugiej Stronie Strona, która dokonała takiego udostępnienia zobowiązuje się do 
poinformowania tego pracownika o przetwarzaniu jego danych osobowych przez drugą 
Stronę w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail wyłącznie w celu 
należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz RODO. Podstawą 
do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez cały czas trwania Umowy 
oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy. Dane pracownika każdej 
ze Stron nie będą przekazywane innym podmiotom. Każdy pracownik/współpracownik ma 
prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Ponadto pracownikowi/współpracownikowi każdej ze Stron przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.  
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§ 8 
1. W przypadku sporu stron na tle realizacji niniejszej Umowy, będzie on rozstrzygany przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu 

do Umowy, pod rygorem nieważności. 
3. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w formie elektronicznej. 
 
Załączniki: 
Formularz ofertowo – cenowy – Załącznik nr 1 do Umowy. 
Protokół odbioru – Załącznik nr 2 do Umowy 
 
 
           ....................................          …………………... 
               ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
do Umowy z dnia …….. nr ......... 

 
zawarty w Warszawie, w dniu ……….  2022 r., pomiędzy: 
Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322) przy  
ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których 
organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod numerem 3, NIP: 5252804887, 
REGON: 384655657, reprezentowanym przez:  
………………….. - pracownika Instytutu, 
zwanym dalej: „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………..., 
z siedzibą w ……………………………………, wpisaną do 
…………………………………………. numerem KRS:….……………., NIP: 
………………, REGON: ……………………………………….,  
reprezentowanym przez: ... 
zwanym dalej: Wykonawcą. 
 
Zamawiający potwierdza odbiór Przedmiotu Umowy w postaci 1.000 egzemplarzy gry 
pamięciowej przekazanej przez Wykonawcę w dniu …….. 2022 r. i jednocześnie: 
 
   potwierdza zgodność dostarczonych egzemplarzy gry z Umową. 
 
   składa następujące uwagi: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

____________________ 
Zamawiający 

____________________ 
Wykonawca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


