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Umowa KC-zp. 272-86-1/22 

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 
Uczelniana Rada Samorządu Studentów 
reprezentowaną przez: 
1. Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. inż. Rafała Dańko
2. Z-cę Kwestora - mgr Joannę Sajdłowską
zwaną dalej KUPUJĄCYM
a 

Panią Renatą Kostrzewą 
NIP: 8731089881, REGON: 122437107 
oraz 
Panem Stanisławem Kostrzewą 
NIP: 8731089906, REGON: 122437142 
występującymi w formie Spółki Cywilnej, prowadzącymi działalność gospodarczą p.n. 
Merkuriusz s.c. R.S. Kostrzewa, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 25B, 33-100 Tarnów, 
wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
Polskiej, reprezentowaną przez: 
1. Renatę Kostrzewa - Wspólnik
2. Stanisława Kostrzewa - Wspólnik
zwaną dalej SPRZEDAWCĄ

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych
dla Uczelnianej Rady Samorządu Studentów - KC-zp. 272-86-1/22.

2. Szczegółowa specyfikacja materiałów reklamowych jest określona 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 I 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.

§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.

§3
1. Umowa zostaje zawa11a na okres 12 miesięcy tj. od dnia..:tlJ.l!.f-.. .??cto ... ZtQ.o..-s;,,2,�1,1
2. Niniejsza umowa wygasa przed upływem okresu czasu jej trwania z dniem wyczerpania

środków, o których mowa w§ 4 pkt 3.
3. Dostawy realizowane będą w czasie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia

cząstkowego.

Eg_zemplarz...dJa.-Wyk'6naw.c.yJ AGH* 



§4
1. Ceny jednostkowe podane w Formularzu ofe1ty, który stanowi załącznik nr 1 do umowy,

są cenami maksymalnymi i nie mogą wzrosnąć w trakcie obowiązywania umowy.
2. Ceny jednostkowe obejmują całkowitą należność, jaką Kupujący zobowiązany jest

zapłacić za towar i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia.
3. Waitość umowy brutto nie może przekroczyć kwoty 149 761,11 PLN (słownie: sto

czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych, 11/100) w tym VAT
w wysokości 28 004,11 PLN.

4. Niniejsza umowa wygasa przed upływem okresu czasu jej trwania z dniem wyczerpania
środków, o których mowa w§ 4 pkt 3.

5. Jeżeli w trakcie trwania umowy zlecone dostawy nie wyczerpią waitości określonej w § 4
pkt 3 to Sprzedawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia względem
Kupującego.

6. Kupujący zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia
o maksymalnie 20% w stosunku do waitości całej umowy.

7. Kupujący 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
przekroczenia wa1tości umowy (brutto).

§5
1. Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura V AT.
2. Należność z tytułu realizacji dostawy materiałów promocyjnych będzie uregulowana

przez Kupującego w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Sprzedawcę po potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy -
protokołem odbioru.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Sprzedawcy zawaity na dzień
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o których mowa w art. 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 naliczania odsetek
ustawowych za nieterminową zapłatę o których mowa w ust. 5.

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Kupującego dawcy.

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Sprzedający ma prawo naliczyć
Kupującemu 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, Kupujący może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym wypadku postanowienia o kai·ze 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:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny netto określonej
w § 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki;
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b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,
gwarancji w wysokości 0,2% ceny netto określonej w § 3 pkt. I za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Sprzedawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
netto określonego w § 3 ust. 1;

d) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Sprzedawcy, w wysokości 10% wattości netto części
przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie;

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umową:
a) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn

występujących po stronie Kupującego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
netto określonego w § 3 ust. I;

b) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn
występujących po stronie Kupującego, w wysokości 10% wartości netto części
przedmiotu umowy, której dotyczy odstąpienie

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może
przekroczyć 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w§ 3 ust. 1 umowy.

5. Jeżeli katy umowne nie poktyją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych watt.
471 K.C. do wysokości poniesionej szkody.

§8

Kupujący stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające: dostęp pracownikom 
Sprzedawcy do sprzętu personelu Kupującego - w zakresie niezbędnym do wykonania 
niniejszej umowy. 

§9
I. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do bieżącej komunikacji współpracy 

w celu sprawnego wykonania Umowy są:

I) ze strony Kupującego Koordynator: Jakub Śliwiński
tel. 12 617 39 39 e-mail jakub.sliwinski@samorzad.agh.edu.pl

2) ze strony Sprzedawcy Koordynator: Stanisław Kostrzewa
tel. 14 622 33 64, 607 297 787 e-mail stanislaw@merkuriusz.pl

2. Osobami upoważnionymi do dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów

odbioru zamówień częściowych są:

1) ze strony Kupującego: j.w.
2) ze strony Sprzedawcy: j.w

§ 10
I) Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy przetwarzane
są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany
kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron
nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2) Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizacje umowy
dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony
na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.

3) Strony ustalają, iż zgodnie z treścią att. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Emopejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących 
Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych 
do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej 
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fRODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym 
z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez 
Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym 
z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

4) Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację
i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron
niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko
w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia
można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie
od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczących narusza przepisy RODO.

5) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę
danych osobowych można kontaktować się:
a. z ramienia Kupującego - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Akademii

Górniczo-Hutniczej możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@agh.edu.pl lub listownie
pod adresem: Akademia Górniczo- Hutnicza im. St. Staszica, Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Oclu·ony Danych"

b. z ramienia Sprzedawcy - .................................................... . 
6) Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją

niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron
w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§11

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. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustale11 niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty,
bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia Sprzedawcy
w następujących przypadkach:

1) w zakresie zmiany terminu wykonania lub terminów pośrednich wskazanych w Umowie:
a) z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Kupującego oraz Sprzedawcy,
skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności
z przyczyn leżących po stronie producenta sprzętu dotyczących udokumentowanych
problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu - o okres niezbędny
do prawidłowej realizacji dostawy oraz innych niezawinionych przez Strony
przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu§ 12 ust 1;

2) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego
elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego
elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności
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w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji 
po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, 
z tym że cena wskazana w § 4 ust. 3 nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne 
nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty, 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Umowy ;

4) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta
lub Sprzedawcę,

5) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Kupującego tzn. na cenę
niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) -
na pisemny wniosek jednej ze Stron.

4. Warm1kiem 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.

5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące
zmiany: danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych osób
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych
rejestrowych. Ich wprowadzenie nastąpi poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia
Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

§ 12
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania

siły wyższej, rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnętrzne,
niezależne od woli Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia,
w szczególności takie jak wojna, klęska żywiołowa, epidemia, pandemia, blokada
komunikacyjna o charakterze ponadregionalnym, sh·ajk, zamieszki społeczne, katash·ofa
ekologiczna, katash·ofa budowlana.

2. Strona Umowy, u której wyniknęły uh·udnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania
siły wyższej, jest obowiązana do poinformowania drugiej Strony o jej wystąpieniu
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej ustania.

3. Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Sh·ony o wystąpieniu siły
wyższej spowoduje, iż Sh·ona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą
jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie Umowy.
4. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania

siły wyższej, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem
przewidzianych działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej
na wykonanie Umowy.

§ 13

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Kupującego. 

§ 14

1. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy
przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Kupującego.

li�laF-,;.dJa-Wy.konawcy/AGH* 



2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Sprzedawca
zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Kupującego o wyjaśnienie takiej
wątpliwości.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji
jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom
Sprzedawcy, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym
wykonują przedmiot umowy.

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych
lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy prawo zamówień publicznych. 

§ 16
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.* 

Za Sprzedawcę 

,/te?t:?S.� 
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ul. Szpitalna 2S B 
33-100 Tarnów
T. 14 622 33 64 
H. 850 020 148 

N. 873 00 14 958

Załączniki do umołly 

Koszt ujęty w prowizorium 

budżetowym Pionu 

ds. Studenckie h na 2022 ro� 
61->�lt., 

I) Szczegółowa specyj,kacja sprzętu/opis przedmiotu zamówienia
2) Oświadczen{e1�h;I óelów podatkowych dotycz ge podmiotów powiązanych

a i podpis) 

prof. hab. int. Rafa! Da11ko

KONTRASYGNATA FINANSOWA 
Z-ca KWESTOR s. Finansowych
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

NAZWA WYKONA WCY: Merkuriusz s.c. R.S. Kostrzewa 

RODZAJ WYKONA WCY (mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo, 

jednoosobowa działalność gospodarcza, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 

inny rodzaj) mikroprzedsiębiorstwo 

ADRES: Szpitalna 25B, 33-100 Tarnów 

WOJEWÓDZTWO Małopolskie 

TEL: 14 622 33 64 

FAX 

E-MAIL: stanislaw@merkuriusz.pl

NIP: 873 00 14 958 REGON: 850 020 148 

BANK/ NR KONT A: 22 1020 4955 0000 7102 0079 7183 

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Akademia Górniczo - Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Dział Zamówień Publicznych 
AI. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków,
Przystępując do postępowania o udzielenie zamow1enia publicznego, którego przedmiotem jest: 
Dostawa materiałów promocyjnych dla Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Działu 
Spraw Studenckich - KC-zp. 272-86/22, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia. 

'(Zd a ame częsc1owe nr 

Nazwa elementu Producent/ Liczba 
(lub usługi) wyrób szt.I 

własny Ilość 
2 3 4 

Smycz Producent 5000 szt. 

Worek Producent 500 szt. 

Opaska odblaskowa Producent 250 szt. 

Balon gumowy Producent 1000 szt. 

Naklejka Producent 1000 szt. 

Koszulka z Producent 500 szt. 
nadrukiem 

Teczka z nadrukiem Producent 1000 szt. 

Bloczek notesowy z Proiiucent 500 szt. 
nadrukiem w kratkę 
Kubek ceramiczny Producent 500 szt. 

Długopis metalowy z Producent 1000 szt. 
nadrukiem 

Krówki Producent 100 kg 

Cena 
Wartość netto 

jednostkowa [PLN] 
netto [PLN] 

s 6 

1,70 zł 8 500,00 zł 

4,64 zł 2 320,00 zł 

1,80 zł 450,00 zł 

1,50 zł 1 500,00 zt 

4,60 zł 4 600,00 zł 

18,50 zł 9 250,00 zł 

4,40 zł 4 400,00 zł 

6,00 zł 3 000,00 zł 

10,50 zł 5 250,00 zł 

1,80 zł 1 800,00 zł 

38,0ó zł 3 800,00 zł 

VAT Wartość brutto 
[%] [PLN) 

!z doliczonym VAT)

7 8

1 955,00 zł 10 455,00 zł

533,60 zł r 853,60 zł 

103,50 zł 553,50 zł

345,00 zł / 845,00 zł

1 058,00 zł p 658,00 zł

2 127,50zł I 1 377,50 zt

1 012,00 zł 5 412,00 zł

690,00 zł / 3 690,00 zł

1 207,50 zł / ·6 457,50 zł

414,00 zł 
I 

2 214;0,0 zł 

874,00 zł 4 674,00 zł 
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12 Płócienna torba na Producent 500 szt. 7,90 zł 3 950,00 zł 908,50 zł 4 858,50 zł 
ramie 

13 Pamięć USB Producent 250 szt. 15,00 zł 3 750,00 zł 862,50 zł 4 612,50 zł 

14 Bluza z kapturem Producent 80 szt. 80,00 zł 6 400,00 zł 1 472,00 zł 7 872,00 zł 

15 Bluza bez kapnua Producent I 80 szt. 70,00 zł 12 600,00 zł 2 898,00 zł 15 498,00 zł 

16 Bluza typu Baseball Producent 150 szt. 120,00 zł 18 000,00 zł 4 140,00 zł 22 140,00 zł 

17 Otwieracz Producent 110 szt. 1,70 zł 187,00 zł 43,01 zł 230,01 zł 

18 Opaska materiałowa Producent 1000 szt. 1,00 zł 1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł 

19 Czapka zimowa Producent 250 szt. 20,00 zł 5 000,00 zł 1 150,00 zł 6 150,00 zł 

20 Komin polarowy Producent 250 szt. 22,00 zł 5 500,00 zł 1 265,00 zł 6 765,00 zł 

21 Etui na karty Producent 500 szt. 3,50 zł 1 750,00 zł 402,50 zł 2 152,50 zł 
kredvtowe 

22 Przyłbica z Producent 100 szt. 25,00 zł 2 500,00 zł 575,00 zł 3 075,00 zł 
nadrukiem 

23 Maseczka Producent 1000 szt. 9,50 zł 9 500,00 zł 2 185,00 zł 11 685,00 zł 

24 Torba papierowa Producent 3000 szt. 1,50 zł 4 500,00 zł 1 035,00 zł 5 535,00 zł 

25 Kubek tcnniczny z Producent 50 szt. 45,00 zł 2 250,00 zł 517,50 zł 2 767,50 zł 
nadrukiem 

121 757,00 zł 28 004,11 zł 149 761,11 zł 
RAZEM: 

Cena netto za ca/ość zamówienia /słownie: sto dw(ldzieścia 

jeden tysięcy siedemset pięćdziesiqt siedem złotych 00/100 
Cena brutto za całość za111ówie11ia/slow11ie: sto czterdzieści 

dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiqt jeden złotych 
11/100 

Termin realizacji umowy: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

Termin realizacji zamówienia cząstkowego: do 7 roboczych od daty złożenia zamówienia 

cząstkowego (kryterium oceny ofert) 

Zadanie częściowe nr 1 

Nazwa elementu Producent/ 
L.p. (lub usługi) wy1·ób 

własny 

I 2 I 3 
I Smycz Producent 

2 Worek Producent 

3 Opaska1 Producent 
odbłaskmva 

4 Balon gumqwy 
l 

Producent 

5 Naklejki\ Producent 

6 Koszulka t P1·oducent 
nadrnkie111 

7 Teczka\\ Producent 
nadrnkiem 

8 Bloczek noteso
'\ 

Producent 
z nadrukiem , 

kratkę 
9 Kubek \ Producent 

ZA ZGODMO�'] ORY<:iiNAŁEM 
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Liczba 
szt.i 
Ilość 

4 

3000 szt. 

300 szt. 

250 szt. 

500 szt. 

500 szt. 

500 szt. 

500 szt. 

500 szt. 

100 szt. 

Cena 
VAT 

Wartość brutto 
jednostko Wartość netto 

[%] 
[PLN] 

wa netto [PLN] (z doliczonym 
[PLN] VAT) 

5 6 7 8 

1,70 zł 5 100,00 zł 1 173,00 zł 6 273,00 zł 

4,90 zł 1 470,00 zł 338,10 zł 1 808,10 zł 

1,80 zł 450,00 zł 103,50 zł 553,50 zł 

2,00 zł 1 000,00 zł 230,00 zł 1 230,00 zł 

4,60 zł 2 300,00 zł 529,00 zł 2 829,00 zł 

18,50 zł 9 250,00 zł 2 127,50 zł 11 377,50 zł 

4,90 zł 2 450,00 zł 563,50 zł 3 013,50 zł 

6,00 zł 3 000,00 zł 690,00 zł 3 690,00 zł 

12,50 zł 1 250,00 zł 287,50 zł 1 537,50 zł 

I , • 
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I, 

10 Długopis Producent 1000 szt.
metalowy 

1,80 zł 1 800,00 zł 414,00zł 2 214,00 zł

z nadrukiem
11 Ki·ówki Producent 10 kg 40,00 zł 400,00 zł 92,00 zł 492,00 zł

12 Torba na ramię Producent 100 szt. 9,20 zł 920,00 zł 211,60 zł 1 131,60 zł

13 Kubek termiczny Producent 10 SZI. 50,00 zł 500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł

14 Pamięć USB Producent 100 szt. 15,00 zł 1 500,00 zł 345,00 zł 1 845,00 zł

15 Bluza z kapturem Producent I 00 szt. 80,00 zł 8 000,00 zł 1 840,00 zł 9 840,00 zł

16 Bluza typu Producent 120 szt.
Baseball

120,00 zł 14 400,00 zł 3 312,00 zł 17 712,00 zł

17 Torba papierowa Producent 100 szt. 2,80 zł 280,00 zł 64,40 zł 344,40 zł

54 070,00 z/
RAZEM: 

12 436, 10 zł 66 506,10 zł 

Cena 11ellu za caluść zamówie11ia lsluw11ie: pięć,[ziesiqt cztery 

tysiqce siedemdziesiqt złotych 00/100 

Cena brut/o za całość zm11ówie11ialslow11ie sześćtlziesiqt sześć 

tysięcy pięćset sześć złotych 1 Oil 00 

Termin realizac_ji umowy: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

Termin realizacji zamówienia cząstkowego: do 7 roboczych od daty złożenia zamówienia 

cząstkowego (kryterium oceny ofert) 

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

na rachunek Wykonawcy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa 

w art. 96b ust. I) Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Jednocześnie oświadczamy, że: 
1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofeiią przez okres wskazany w SWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji

Wanmków Zamówienia, akceptujemy je i zobowiązujemy się, w przypadku wyborn naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń.

3. Oświadczam, 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.* *
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osoboY1:ych 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).
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku il?formacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego, wykreślenie).

4. Oświadczam/y, że zamier�am/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części
zamówienia podwykonawcom*:

Lp. Opis części zamówienia, którą wykonawca 
zamierza _Qowierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

-

-

Nazwa podwykonawcy 
(o ile jest znana)

ZA ZGODNOŚĆ Z _2RYGINAŁEM

mgrAn�ycka
specjalista

Dział Zamówień Publicznych



5. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

Kostrzewa Stanisław 

6. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)
PEŁNOMOCNICTWO które dołączamy do ofe1ty.
7. załącznikami do niniejszej oferty są:

I. PEŁNOMOCNICTWO

2 . ....................................................................................................... . 

3. . ........................................................................................................................................ . 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, składa się, pod 1ygorem nieważności, w formie elektronicznej 

i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Stanisław 

Kostrzew 

a 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁE!yl 

. mgr An�c�a • 
sp��jalista' 

D�ial Zamówień.Publicznych 

Elektronicznie 

podpisany przez 

Stanisław 

Kostrzewa 

Data: 2022.03.22 

14:09:18 +01 '00' 

I • ' 
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Merkuriusz s.c. R.S. Kostrzewa 
Nazwa Sprzedawcy 

8730014958 

NIP 

Załącznik nr 2 do umowy 

OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH 
DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 

Działając w imieniu .... /1.[f!.��/[?.f!..� .... 2: .. <:� ....... , (dalej jako: ,,Podmiot")
niniejszym oświadcza, że Podmiot: 

A . .j.es.t., / nie jest1 podmiotem powiązanym z Akademią Górniczo-Hutniczą 

im. Stanisława Staszica w Krakowie w rozumieniu art. lla Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych z dnia 15 marca 1992 r.2;

B. jest-/ nie jest3 podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd

na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową4 

C. rzeczywisty właściciel5 Podmiotu jest"/ nie jest6 podmiotem mającym miejsce

1 Niewłaściwe skreślić; 
2 Zgodnie z ustawą podmioty powiązane oznaczają: 
1) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

a) ten sam inny podmiot lub
b) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ 

na co najmniej jeden podmiot. 
W tym też zakresie pragniemy wskazać, że „wywieranie znaczącego wpływu" oznacza: 
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub 
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub 
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek 

uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych

przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej1, lub 
pozostawanie w związku ma/żeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 
stopnia. 
3 Niewłaściwe skreślić;
4 WYKAZ KRAJÓW I TERYTORIÓW STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ: Księstwo Andory; Anguilla -
Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Antigua i Barbuda; Sint
Maarten, Cura<;ao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów; Królestwo Bahrajnu; Brytyjskie Wyspy 
Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Wyspy 
Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; Wspólnota Dominiki; Grenada; Sark -
Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej; Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki 
Ludowej; Republika Liberii; Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej; Republika 
Malediwów; Republika Wysp Marshalla; Republika Mauritiusu; Księstwo Monako; Republika Nauru; Niue -
Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią; Republika Panamy; Niezależne Państwo Samoa; 
Republika Seszeli; Saint Lucia; Królestwo Tonga; Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium 
Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych; Republika Vanuatu; Republika Fidżi; Guam; Republika Palau; 
Republika Trynidadu i Tobago; Samoa Amerykańskie 
5 Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 29 Ustawy o CIT rzeczywistym właścicielem jest podmiot, który spełnia łącznie
następujące warunki: 

a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi
ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;

b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub
faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi; 

�Z61flf>la1��a-W-ykona.wcy/ AGH* 



zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym 

szkodliwą konkurencję podatkową4 

D. Podmiot ..sta110Wi / nie stanowF

Stanisława Staszica w Krakowie

w rozumieniu art. 24a ustawy z dnia

od osób prawnych.

dla Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

zagranicznej jednostki kontrolowanej8 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

W przypadku zmiany powyższych danych 

poinformowania Akademii Górniczo-Hutniczej 

o zaistniałej zmianie.

zobowiązuje się do niezwłocznego 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

(pieczęć firmowa i podpis osoby 

upoważnionej/ych do reprezentacji) 

c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą
działalność gospodarczą, przepis art. 24a ust. 18 Ustawy o CIT stosuje się odpowiednio.

6 Niewłaściwe skreślić;
7 Niewłaściwe skreślić;
8 zagraniczna jednostka - oznacza:

a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2,
e) fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która samodzielnie spełniałaby

warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była częścią podatkowej grupy kapitałowej,
g )wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu mającego osobowość 

prawną albo niemającego osobowości prawnej 
nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których 

podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada, 
bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub 
zarządzających lub prawo do uczestnictwa w zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości 
będzie uprawniony do nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu 
lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi podatnik 
sprawuje kontrolę faktyczną. 

Egze'mplarz dla Wyl<onaw(;y/AGH* 
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