AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
im_ Stanisława_ Staszica w Krakowie,
Dział Spraw Studenckich
Tel./fax (48 12) 617-__ �2.-� -�&. ___ al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pekao S_A Nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922, NIP 6750001923, REGON 000001577
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ZAMÓWIENIE NR KC-zp.272-483-2/20
GOMA MARIUSZ MARKUT
Mireckiego 13
37-450 Stalowa Wola
NIP:8650010415
Akademia Górniczo-Hutnicza im_ Stanisława Staszica zgodnie z dokonanym wyborem
Wykonawcy w trybie: przetarg nieograniczony, zleca:
Sukcesywną dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Studenckich AGH
- KC-zp.272-483-2/20, wg Ofe1ty z dnia 12/11/2020 r., zadanie częściowe nr 2
Całkowita wartość umowy brutto nie przekroczy kwoty 38 534,68 zł
/słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, 68/100/_
Źródło finansowania: 500 613
__
zadanie częściowe nr 2
\
.t
Kategoria księgowa: ____!'1.'� __\�_"'. _______________
Warunki płatności: przelewem do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury,
Waluta płatności: PLN
Termin realizacji zamówienia: dostawy realizowane będą w czasie 7 dni roboczych od momentu
złożenia zamówienia cząstkowego_
Prosimy o zgłoszenie się w siedzibie Zamawiającego w terminie__)_ dni od daty otrzymania
niniejszego zlecenia celem podpisania umowy_
Odpowiedzialny za realizację zamówienia:
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UMOWA KC-zp.272-483-2/20
Zawarta w Krakowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30
Dział Spraw Studenckich
reprezentowana przez:
l he;;����· °.:'..o . .. .. . .
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Mariuszem Markutem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
pod nazwą „GOMA MARIUSZ MARI(UT", z siedzibą przy ul. Kazimierza Mireckiego 13,
37-450 Stalowa Wola, m REGON 690573141, nr NIP 8650010415
zwanym dalej SPRZEDAWCĄ
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych
na potrzeby Działu Spraw Studenckich AGH - KC-zp.272-483-2/20
2. Szczegółowa specyfikacja sprzętu jest oheślona w załączniku: nr 1, ofercie Sprzedawcy
który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. W ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia cząstkowego, Kupujący wymaga
dostarczenia drogą elektroniczną projektu zamawianych materiałów promocyjnych
z naniesionym logotypem do akceptacji. Ewentualne poprawki i zmiany dotyczące
materiałów, Kupujący zgłosi w wersji elektronicznej w ciągu 1 dnia roboczego.
Sprzedawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek i dostarczenia poprawionego
projektu w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysłania przez Kupującego uwag w celu
akceptacji. Uzyskanie akceptacji Kupującego, stanowi warunek konieczny do odbioru
materiałów.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kwoty tylko na poszczególne
materiały promocyjne.
5. Ilość zamawianych produktów zawaitych w kalkulacji cenowej jest waitością szacunkową
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie
realizacji umowy towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych
towarów innych typów. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmia11 cen
jednostkowych.
7. Ceny jednostkowe podane w kalkulacji cenowej są cenami maksymalnymi i nie mogą
wzrosnąć w trakcie obowiązywania umowy.
§2
1. Wydanie towaru następuje z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego
i dokonania odbioru (sprawdzenie ilości i jakości towaru).
2. Ryzyko w czasie przewozu, załadunku i wyładunku spoczywa na Sprzedawcy.
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2. Niniejsza umowa wygasa przed upływem ola'esu czasu jej trwania z dniem wyczerpania
środków, o których mowa w§4 pkt 3.
3. Jeżeli w trakcie trwania umowy zlecone dostawy nie wyczerpią wartości określonej w § 4
pkt 3 to Sprzedawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia względem
Kupującego.
4. Dostawy realizowane będą w czasie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia
cząstkowego.
§4
1. Ceny jednostkowe podane w kalkulacji cenowej Sprzedawcy, która stanowi załącznik nr 1
do umowy są cenami maksymalnymi i nie mogą wzrosnąć w ola'esie trwania umowy.
2. Ceny jednostkowe obejmują całkowitą należność jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić
za towar i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia.
3. Całkowita wartość umowy brutto nie przela'oczy kwoty 38 534,68 zł (słownie: trzydzieści
osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, 68/100).
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zala·esu przedmiotu zamówienia
o max. 30%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie
realizacji umowy towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych
towarów innych typów. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen
jednostkowych oraz przela'oczenia watiości umowy (brutto).
§5
1. Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura VAT.
2. Należność z tytułu realizacji dostawy materiałów promocyjnych będzie uregulowana
przez Zleceniodawcę w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Zleceniobiorcę po potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy protokołem odbioru o którym mowa w §5.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o których mowa w mi. 96b ust. 1) Ustawy
o podatku od towarów i usług. W przypadku braku, na dzień zapłaty, numeru rachunku
w powyższym wykazie nie mają zastosowania zapisy dotyczące naliczmiia odsetek
ustawowych za nieterminową zapłatę o których mowa w ust. 13.
4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bm1kowego
Zleceniodawcy.
5. W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć
Zleceniodawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§6
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zaniawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
2

a) za zwłokę w dostarczeniu towaru w wysokości 0,4 % wa1iości dostawy, za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia, w którym towar winien być dostarczony;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Sprzedawcy
w wysokości 10% waiiości umowy określonej w§ 4 pkt.3,
d) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Sprzedawcy, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy maksymalną łączną wartością dostaw objętych niniejszą umową określoną w§
4 ust. 3 a wynagrodzeniem brutto za dostawy wykonane i odebrane przez Kupującego.
3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy kary umowę:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w wysokości 10%
ceny określonej w§ 4 pkt. 3,
b) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Kupującego, w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej różnicę
pomiędzy maksymalną łączną waiiością dostaw objętych niniejszą runową określoną
w § 4 ust. 3 a wynagrodzeniem brutto za dostawy wykonane i odebrane przez
Kupującego.
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art.
471 K.C. do wysokości poniesionej szkody.
§8
Kupujący stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom
Sprzedawcy do sprzętu i personelu Kupującego - w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Sprzedawcy w następującym zakresie:
a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
•

następstwem okoliczności leżących po stronie Kupującego lub przeszkodami
dającymi się przypisać Zamawiającemu,

• następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
b. wysokości wynagrodzenia w przypadku:
•

ograniczenia zakresu Kupującego objętych nmteJszą umową w przypadku
stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia

•

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której
zmiana dotyczy,

c. jakości lub innych parametrów towarów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana
taka może być spowodowana:
•

niedostępnością na rynku towarów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania
produkcji lub wycofaniem z 1ynku tych towarów;

•

pojawieniem się na rynku towarów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie,

pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny
ofertowej.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Sprzedawcy.
§10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Kupującego.
§11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy prawo zamówień publicznych
§12
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
Za Kupującego

Za Sprzedawcę
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Formularz oferty

Formularz oferty

Załącznik nr 1

FOR.t'1ULARZ OFERTY

wyrób whsn:,,·

Koszulka z nadrukiem

wyrób wfasnJ

500 szt.

11,90 5950,00

8

Teczka z nadrukiem
Bloczek notesowy z nadrukiem w
kratke
IO
Kubek ceramiczny

\\YfÓb wl:lsnJ

l OOO szt.

1,80 1800,00

9

,�·róbwbsnJ

li

Koder

7

NAZWA WYKONAWCY: GOMA MARIUSZ MARKUT
FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
ADRES:37-450 STALOWA WOLA, UL. MIRECKIEGO 13
POWIAT: STALOWA WOLA WOJEWÓDZTWO PODLARPACKIE

o

Naklejka

6

12

TEL. 608 597 848

Długopis metalowy z nadrnkiem

3,00 3000

690,0

3690,00

1368,
50
414,0

7318,50

o
o

212.7
5

2214,00
1137,75

500 szt.

1,85 925,00

500 szt.

8,50 4250,00

977.5

5227,50

1 OOO szt.

1,15 1150,00

264.5

1414,50

wyrób

100 kg

22,00 2200,00

506.0

2706,00

500 szt.

3,15 1575,00

1937,25

250 szt.

10,90 2725,00

362,2
5
626,7
5
956,8

wyrób wl:isn�

OSM SL W/

Krówki

1 OOO szt.

wh1snv.

o
o
o

FAX .............................. ..... ......

13

Płócienna torba na ramię

M:x:ma

E-MAIL GOMA@GOMA.COM.PL

14

Pamięć USB 16 GB

wyrób "Jasny

NIP 865 00104 15 REGON: 690573141

15

wyrób własny

BANKI NR KONTA 95 1020 4939 0000 0702 0073 2388

BI uzy z kapturem

80 szt.

16

Bluzy bez kaptura

W)'fÓb wbsny

180 szt.

17

Bluzy typu baseball

wyr6b własny

150 szt.

18

Otwieracz
Ooaski materiałowe
Czapka zimowa

A.'tpol

1987.
8640,00 20
2173.
63,00 9450,00 50

I 10 szt.
500 szt.
250 szt.

4,30 473,00
0,79 395,00
10,60 2650,00

108.7
9
90,85
609,5

581,79

wyrób wl:isny

250 szt.
500 Szt.

13,90 3475,00
0,62 310,00
19,00 1900,00

799.2
5
71.30
437.0

4274,25

A.'POI

2,65 7950,00

1828.
50
144,9

9778,50

1698
3,89

90826,89

Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków,

19
20

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potneby Uczelnianej Rady
Samonądu Studentów i Działu Spraw Studenckich AGH - KC-Żp.272-483/20, oferuję
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

21
22

Zadanie częściowe nr 1

Komin polarowy
Etui na karty kredytowe
Przyłbica z nadrukiem

wyróbwbsny

24

Maseczka

A."pol

Torba papierowa z nadrukiem
Kubek termiczny z nadrukiem,
zamvkanv membrana

nyrób własny

26

Cena brutto: 90826,89 PLN

RAZEM

Słownie brutto: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć 89/100

Nazwa elementu

Zadanie cześciowe nr 1
Producent
/wyrób
wl:tsny

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

\Vartoś(
netto

Podat

ek
VAT

Wartość
brutto
[PLN)
(z

L
p.

I
I

2

Smycz

3
Tcdgiftcd

2

Worek

M:icm:1

3

Opaska odblaskowa

,-oTOh wfasny

4

5

Balon gumowy

Omcg:i Bis

Pinsy okrągłe metalowe

Przypinki EU

4

5

6

7
772.8

doliczonym
VA.TI
8

50 szt.

>< ><

o
3,40 3400,00 782.0
o

12,60 630,00
73843,
00

o

485.85
3259,50
381.30
2337,00
4182,00
774,90

Zadanie częściowe nr 2

4132,80

500 szt

2,68 1340,00

308.2

1648,20

Cena netto: 31329,00 PLN

1,18 295,00

67.85

I OOO szt.

0,75 750,00

Cena brutto: 38534,67 PLN

100 szt.

10,90 1090,00

o

362.85
922,50
1340.70

Słownie brutto:

250,7

3 OOO szt.

o

10627,20
11623,50

Termin realizacji zamówienia cząstkowego: 7 dni ./kryterium oceny ofert/.

250 szt.

172.5

I OOO szt.

o

Powyższa cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT

1,12 3360,00

o

Ando

100 szt.

48,00

Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

3 000 Szt

o

wyrób wl:i.sn:i,·

23

25

Cena netto: 73843,00 PLN

wyrób wlasn:i,·

52,00 4160,00

3351,75
5116,80

IAł.EM

Formularz oferty

L

Formularz oferty

Nazwa elementu

p.

I

I
2

2

Smycz

4

Worek
Opaska odblaskowa
Balon gumowy

5

Pinsy okrągłe metalowe

3

6

Naklejka

7

Koszulka z nadrukiem

8

Flaga

9

Teczka z nadrukiem
10 Bloczek notesowy z nadrukiem w
kratke
li
Kubek ceramiczny
12

Długopis metalowy z nadrnkiem

13

Krówki
14 Torba na ramię
IS Kubek termiczny
16 Pamięć USB 8 GB

Producent
/wy rób
własny

Ilość

3

4

Tcdsincd
Macma

W)'rób wl:i.sny
Omcg:i Bis
Prr.ypinki EU

wyróbwl:isny
wyrób wl:::tsny

wyrób własny

wyrób wlnsny
wyrób wl;isn�·
wyrób wbsny

KOdcr
OSM St. W.I
,wróbwbsnv
wyróbwłasny
Asi;:u-d

wyrób wbsny

17 Bluzy z kapturem

wyrób wl:tsn)'

18

wyrOb własny

Bluzy typu baseball
RAZEM

.Jednocześnie oświadczamv, że:

Zadanie cześciowe nr 2

Cena
jednostkowa

Wartość

netto

netto

6

1,16 3480,00

300 szt.
250 szt.
500 szt.

2,68 804,00
1,18 295,00
0,89 445,00

200 szt.

10,90 2180,00

I OOO szt.
JO kg
100 szt.
IO szt.
I00 szt.
80 szt.

>< ><
120 szt.

o

184.9
2
67,85
102.3
5
501.4

o

8

4280,40
988,92
362.85
147,35
2681,40

o

1845,00

s

3966,75

207,0

o

1107,00

281,7
5
253,0

1506,75

o

1353,00

12,90 1290,00

296,7

1586,70

1,15 1150,00

264,5

1414,50

52.90

282,90

71.30
257.6

381.30
92.25
1377,60

993.6

5313,60

1766.
40

9446,40

12,90 3225,00

100 szt.

7
800.4

741.7

3,00 1500,00

250 szt.

500 szt.

brutto
)PLN]

345,0

500 szt.

500 szt.

ek
VAT

Wartość

doliczonym
VAT\

s

3 OOO szt.

5 szt.

Podat

180,00 900,00
2,45 1225,00
2,20 1100,00

23,00
3,10
7,50
11,20

230,00
310,00
75,00
1120,00

54,00 4320,00
64,00

o

o

17,25

o
o

7680,00
31329, 7205,
67
00

Powyższa cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT
Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umo-.ry
Termin realizacji zamówienia cząstkowego: 7 dni /kryterium oceny ofert/.

38534,67

I. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warnnk6w Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą. na warnokach określonych w Specyfikacji
Istomych Warnoków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oślhiadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO•
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.• •
•rozpor=qd=enir? Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn;a 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób flzyc=nych li' zwiq;k11 = przetwar:.aniem darrych osobowych i w sprawie
swobodnego pr.eplyw11 takich do1111ch ora= 11chylenio dyrekr)'\'y 95146/WE (ogólne ro=por.ąd=enie o
ochronie danych) (D=. Urz. UE L JJ9z0�.05.2016, str./).
••w przypadku gdy wykonawca nie pr=eka:rJjf! danych osobowych innych ni:: be:poSrednio jego
dotyc=qcych lub :achodzi wyłqc:enie stosowania obowią;ku infomtacyjnego. stosownie do an 13 u.st. -I lub
art. l.J usr. 5 RODO treści O.lit•iadc:zenia wykonmvca nie składa (usunięcie trdci o.Swiadczenia np. pr.:c=
jego wykreślenie).

4. Oświadczam/y. że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części
zamówienia podwykonawcom•:
Lp.

Opis częSci zamóv.ienia. k-iórą wykonawca.
z:.:uni� powierzyC do realizacji przez podwykonawcę

Nazwa podwykonawcy
(o ile jest znana)

5. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:
Imię l Nazwisko

Wzór podpisu

6. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)
...l.'tóre dołączamy do oferty.
.......... ....... ............
.... ...... ......... ...
7. załącznikami do niniejszej oferty są:
1. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - JEDZ
2.

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

3.
4.
5.
8. oferta zawiera 19 kolejno ponumerowanych stron.
St:tlo.....-:i Wola dnja 12.11.2020 r.

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 20 I 8 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do
małych lub średnich przedsiębiorców: TAK,'N11i;
Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania fak'tU!y przez Zamawiającego.

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

IAŁEM

AGH

AICADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych

Sygn. KC-zp.272-483/20

Kraków, 2020-11-20

GOMA Mariusz Markut
Mireckiego 13
37-450 Stalowa Wola
ZAWIADO MIENIE
Uprzejmie informujemy, iż w złożonej przez Państwo ofercie
w postępowaniu o udzielenie zamow1enia publicznego prowadzonym
w trybie: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:
Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów i Działu Spraw
Studenckich AGH - KC-zp.272-483/20, Zamawiający działając na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art.
87 ust. 2 pkt. 2 sprostował oczywiste omyłki w zadaniu częściowym nr 2
w następujący sposób:
Zamawiający poprawia Państwu wartość brutto, która została wpisana na
formularzu oferty w sposób następujący:
W formularzu oferty jest:
Poz. 4 - Balon gumowy
Kolumna 8 - Wartość brutto [PLN] doliczonym VAT: 147,35 zł
Poz. 4 - Balon gumowy
Kolumna 8 - Wartość brutto [PLN] doliczonym VAT: 547,35 zł
oraz
W formularzu oferty jest:
Cena oferty brutto: 38 534,67 zł

Dział Za

W formularzu oferty powinno być:
Cena oferty brutto: 38 534,68 zł

Akademia Górniczo-Hutnicza I Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95
e-mall: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
REGON 000001577, NIP 6750001923
System Pro Publico © DataComp
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