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Zamówienia dostawy RZZ nr /…/…./2022 

      Zważywszy, że: 

Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie PROC 85011/D Procedura 

Zakupów ELMEN sp. z o.o. , w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy odzieży roboczej” – 

Postępowanie przetargowe nr 34/11/2022, a złożona przez Wykonawcę oferta została przyjęta, Strony postanawiają, 

jak następuje: 

 

1. Przedmiot  Zamówienia:   

Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, rozmiar od 90/170 do 120/200 lub od S do XXXL 

 

1. Ubranie robocze „szwedy” - 220 kompletów 

2. Ubranie robocze „ na pasek” - 250 kompletów 

     3. Koszula flanelowa - 400 szt. 

     4. T-shirt – 400 szt.  

        5. Hełm ochronny PELTOR SOLARIS G3000 (w różnych kolorach, zgodnie ze zgłoszonym cząstkowym 

zamówieniem) bez śruby  -  100 szt. 

     6. Bezrękawnik  - 70 szt. 

     7. Ochronniki słuchu 3M Peltor Optime II H520P3E-410-gQ (na kask) – 20 szt. 

     8. Ochronniki słuchu 3M Peltor Optime II H520A (z pałąkiem) – 10 szt. 

     9. Kamizelka ostrzegawcza żółta z logo firmy na plecach (+ewentualny napis: hakowy, nadzór) - 20 szt. 

    10. Komplet przeciwdeszczowy (produkt polski) – 20 szt. 

    11. Czapka z daszkiem w kolorze granatowym – 150 szt. 

 

2.     Wartość Zamówienia: 

2.1 Wynagrodzenie netto (bez VAT) stanowiące Przedmiot Zamówienia nie przekroczy kwoty  …………. (słownie złotych: 

…………………..netto). 

2.2 Niewykorzystana w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia kwota wynagrodzenia określona 
odpowiednio w pkt. 2.1. nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania 
przedmiotu Zamówienia, nie powoduje też powstania po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia na rzecz 
Wykonawcy zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 2.1. 

2.3 Adres konta e-mail, gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur, z którego Wykonawca będzie wystawiał faktury 

VAT to: ………. 

2.4 Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Termin wykonania: od dnia zawarcia Zamówienia do dnia 30.06.2023 r. lub do wykorzystania środków finansowych, w 

zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze, w tym czas realizacji zamówienia cząstkowego 10 dni od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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4.     Gwarancja:  

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Zamówienia jest nowy, wolny od wad. 
 Wykonawca udziela gwarancji jakości za wady na Przedmiot Zamówienia, na okres 12 miesięcy, licząc od daty dostawy, w 
ramach niniejszego Zamówienia. Gwarancja zobowiązuje wykonawcę do bezpłatnego usunięcia usterek lub wymiany 
towaru na nowy wolny bez wad. 

5. Miejsce dostawy: ELMEN sp. z o.o. Wola Grzymalina 7, 97-427 Rogowiec 

Wraz z zamówieniem należy dostarczyć dokumenty jakościowe tj.: atesty; aprobaty; certyfikaty; deklaracje zgodności; 
karty techniczne.  

W przeciwnym razie zastrzegamy sobie odmowy przyjęcia towaru. 

 

Sprawę realizacji Zamówienia u Wykonawcy prowadzi: ………………………………….  

Sprawę realizacji Zamówienia u Zamawiającego prowadzi: ……………………………..  

 

6. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Zamówienia nie podlega sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach 
wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: „Lista Sankcyjna”) oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 593 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane 
na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Odbiorcy, ani też nie sprawują 
kontroli nad Odbiorcą. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej   
Zamawiającego pod adresem: http://www.elmen.pl/pub/uploads/Procedura_Zakupowa/ogolne-warunki-
zakupu.pdf i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

        Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków 
Zamówienia. 

8. Integralną częścią Zamówienia są: 
 

  Zał. nr 1. Ogólne Warunki Zamówienia 
  Zał. nr 2. Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy 

 

 

 

Zamawiający:                        Wykonawca: 
Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach j. w. 

 
 
 

              ……………………………………………                                                       ……..………………………………………… 
/podpis Zamawiającego/                  /podpis Wykonawcy/ 
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