
ZAPROSZENIE DO ZLOŻENIA OFERTY 

Na realizacje zadania: 

„Zakup pszenżyta dla Ośrodków Zarybieniowych PZW Okręg w Zielonej Górze” 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1.1 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz 

adres Zamawiającego – Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze, ul. Głowackiego 9, 

65-301 Zielona Góra, nazwę i adres Wykonawcy (autora oferty) oraz napis: Oferta na realizacje 

zadania „Zakup pszenżyta dla Ośrodków Zarybieniowych PZW Okręg w Zielonej Górze – nie 

otwierać”. 

1.2 Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest docelowy zakup 80 ton pszenżyta z dostawą do dwóch Ośrodków 

Zarybieniowych PZW Okręg w Zielonej Górze zlokalizowanych w miejscowościach: Zabór przy  

ul. Chłapowskiego 17 oraz Trzebule – na skraju wsi. 

Pierwsza dostawa w ilości do około 40 ton pszenżyta ma nastąpić niezwłocznie – w terminie 2 dni po 

zawarciu umowy sprzedaży. Drugie 40 ton będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb 

w okresie do dnia 30 września 2016 roku, na podstawie zamówień cząstkowych składanych z 7-

dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy, ustalonych przez zamawiającego 

drogą telefoniczną lub elektroniczną.  

Zamówienie całościowo obejmuje poza zakupem 80 ton pszenżyta również koszty związane  

z przygotowaniem dostawy, koszty transportu do wskazanych ośrodków oraz koszty rozładunku do 

magazynów ośrodków (orientacyjnie całość dostawy podzielona na co najmniej cztery transporty). 

Ilość pszenżyta objęta zamówieniem ma charakter maksymalny i może ulec zmniejszeniu. 

3. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAL SIĘ NASTEPUJĄCYMI KRYTERIAMI: 

3.1 Najważniejszym kryterium wyboru będącym przedmiotem rozstrzygnięcia przez Komisję będzie 

cena łączna brutto za realizację zamówienia całościowego. 

3.2 Dostarczone pszenżyto musi być wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych  

i biologicznych. 

3.3 Wilgotność zboża nie może przekroczyć 14,5%. 

4. WYKONAWCA SKŁADAJĄCY OFERTĘ JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO NIEJ NASTĘPUJĄCE 

DOKUMENTY: 

4.1 Wypis z KRS, zaświadczenie o prowadzeniu działalności, REGON lub NIP. 

4.2 Wyniki badań ziarna potwierdzając, że jest wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych  

i biologicznych. 

4.3 Potwierdzenie stopnia wilgotności nie przekraczającego 14.5%. 



5. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

Cena podana w ofercie obowiązuje przez cały okres realizacji umowy i nie podlega waloryzacji. 

Złożona oferta z podaną ceną zamówienia brutto powinna obejmować wszystkie koszty, które 

poniesie dostawca w związku z realizacją zamówienia, a więc: 

5.1 Cenę jednostkową za 1 tonę pszenżyta. 

5.2 Koszt przygotowania dostawy (załadunek). 

5.3 Koszt transportu do ośrodków zarybieniowych PZW w OZ Trzebule i OZ Zabór. 

5.4 Koszt badania zboża, ustalenia jego wilgotności, ważenia z udziałem przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5.5 Koszt rozładunku pszenżyta do magazynów na terenie ośrodków. 

Oferta musi zawierać cenę netto jak i brutto (wraz z wyliczonym podatkiem VAT) wyrażone w formie 

liczbowej i słownej. 

Dopuszcza się na składanie ofert częściowych na realizację zamówienia, jednak nie mniejszych niż 

20 ton.  

6. MEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 lipca 2016 r. do godziny 12-tej w siedzibie Zamawiającego, 

tj. w Zielonej Górze przy ul. Głowackiego 9 w pokoju 1.1 lub przesłać listownie na adres Polski 

Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra. Ofertę należy 

złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 1.1. Oferta otrzymana przez 

zamawiającego po terminie 29 lipca 2016 po godzinie 12–tej nie będzie podlegała procesowi oceny. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę przed upływem terminu 29 lipca 2016 r. godz. 12.00. 

7. ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWANIA: 

Komisja powołana przez Zamawiającego wybierze najkorzystniejszą ofertę w dniu 1 sierpnia 2016 r. 

8. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ SĄ: 

 Michał Szostak – koordynator Zespołu Zagospodarowania Wód tel. 68 453 73 35, tel. kom. 

694 445 129 

 Wojciech Raunke – dyrektor biura PZW Okręg w Zielonej Górze tel. 68 453 73 37, tel. kom. 

694 443 779 

9. IMFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY: 

W terminie do trzech dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty 

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza w postępowaniu, jest zobowiązany 

do podpisania umowy. 

  



10. UWAGI KOŃCOWE  

10.1 Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. 

10.2 Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

10.3 Składający ofertę powinien dołączyć dokumenty potwierdzające działalność gospodarczą. 

 

 

Dyrektor biura PZW 

Okręg w Zielonej Górze 

 

Wojciech Raunke 

 

Załącznik: 

– projekt umowy  

 

         

Zielona Góra dnia 07.07.2016 r. 



Umowa sprzedaży 
 
W dniu ……. 2016 r. w Zielonej Górze pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” 

a 

Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Bartosza Głowackiego nr 

9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985, REGON 977899580, reprezentowanym przez: 

1)……………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………….. 

Zwanym w treści umowy „Kupującym” 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pszenżyta z transportem Sprzedawcy do ośrodków 

zarybieniowych Kupującego w Zaborze i Trzebulach. 
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia pszenżyta w łącznej ilości 80 ton w terminach i na 

zasadach określonych poniżej. 
 

§ 2 
 
1. Pszenżyto dostarczane będzie do ośrodka zarybieniowego wskazanego każdorazowo przez 

Kupującego. 
2. Strony ustalają następujące terminy dostawy pszenżyta: 

1) 40 ton w terminie do 2 dni od zawarcia niniejszej umowy; 
2) pozostałe 40 ton – sukcesywnie, na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez 

Kupującego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w terminie do dnia 30 września 2016 r. 
3. Zamówienia powinny być składane na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem dostawy. 
4. Kupujący zastrzega możliwości zmniejszenia ilości zamówionego pszenżyta w stosunku do ilości 

określonej w ust. 2 pkt 2. W takim przypadku Sprzedawcy nie przysługiwać będą jakiekolwiek 
roszczenia odszkodowawcze wobec Kupującego. 

 
§ 3 

 
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć pszenżyto stanowiące jego własność, o najlepszej 

możliwej jakości, wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych, o wilgotności 
nie przekraczającej 14,5%. 

2. Pszenżyto nieodpowiadające warunkom ustalonym w umowie może być przejęte przez 
Kupującego wyłącznie wówczas, jeżeli uzna on wady za nieistotne i będzie miał możliwość 
zagospodarowania pszenżyta zgodnie z jego przeznaczeniem. Cenę takiego produktu ustala 
Kupujący w chwili jego przyjmowania w porozumieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku § 4 
umowy nie ma zastosowania. 

 
  



§ 4 
 
1. Zgodnie z propozycją ofertową wynagrodzenie sprzedawcy za dostarczone pszenżyto wyniesie 

……………………… (słownie: ………………..) złotych za tonę, łącznie …………………. (słownie: 
……………………………….) złotych brutto. 

2. Wartość dostaw cząstkowych ustalana będzie na podstawie ceny za 1 tonę pszenżyta wskazanej 
w ust. 1.  

3. Ceny wskazane w ust.1 zawierają wszystkie koszty związane z dostawa pszenżyta do ośrodków 
zarybieniowych, w tym koszty związane z przygotowaniem dostawy, koszty transportu pszenżyta 
do wskazanego ośrodka zarybieniowego i koszt wyładunku. 

4. Strony ustalają, że ceny wskazane w ust. 1 obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy. 
5. Należności za pszenżyto odebrane przez Kupującego będą przekazywane Sprzedawcy w drodze 

przelewu środków na jego rachunek nr ……………………………………………….. prowadzony w Banku 
………………………………………………………………………….. 

6. Zapłata następować będzie w ciągu 14 dni od daty odbioru pszenżyta. W przypadku odbiorów 
częściowych zapłata dokonywana będzie w takim samym stosunku w częściach. 

7. Przez odbiór rozumie się możliwość pełnego dysponowania zbożem prze Kupującego. 
8. Odbiór następować będzie za każdorazowym pisemnym pokwitowaniem Kupującego.  
 

§ 5 
 
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada         
Sprzedawca – 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 3% łącznego         
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Kupujący, 
Sprzedawcy przysługuje kara umowna w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

6. Zastrzeżone wyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych, w wysokości przekraczającej kary umowne. 

7. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 
Sprzedawcy. 

8. Sprzedawca nie ma obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy jest następstwem okoliczności niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa). 

9. W razie zaistnienia siły wyższej Sprzedawca ma prawo do wykonania swojego zobowiązania 
wynikającego z umowy dłuższym, rozsądnym terminie. 

10. Jeżeli działanie siły wyższej spowodowało czasowy brak możliwości dalszego wykonywania zadań 
przez Sprzedawcę określonych niniejszą umową, Sprzedawca powinien natychmiast 
poinformować o tym fakcie Kupującego, podając przybliżony termin realizacji obowiązków i 
powody braku możliwości działania. 

11. Jeżeli brak możliwości działania spowodowany siłą wyższą ma charakter stały, każda ze stron 
będzie miała prawo do wypowiedzenia umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym 
powiadomieniem drugiej strony. 

 
§ 6 

 
1. Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1) Sprzedawca realizuje poszczególne dostawy w sposób nienależyty – pomimo pisemnego         
wezwania ze strony Kupującego prawidłowego wykonania umowy, 

2) Sprzedawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne. 
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 7 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 
 

§ 8 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

§ 10 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 Sprzedawca       Kupujący 


