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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Warszawa, …………………….. 

 
…………………………….. 
……………………………… 

ZAMÓWIENIE 

W nawiązaniu do przedłożonej oferty, składam zamówienie na dostarczenie urządzenia bramki 
sieciowej BACnet/IP na SNMP (zwanej dalej „Urządzeniem”) dla Centrum e -Zdrowia w Warszawie. 
 
Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 
1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia otrzymania zamówienia. 
2. Termin płatności: 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie 

wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony Protokołu Odbioru wnioskującego 
o rozliczenie finansowe. 

3. Zaznaczam przy tym, że zgodnie z ofertą koszt maksymalny zamówienia nie może przekroczyć 
……………….. brutto. 

4. Gwarancja: 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Urządzenie na okres min. 12 miesięcy 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe.  

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad i usterek w dostarczonym Urządzeniu, Wykonawca 

w ramach gwarancji zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego tego faktu (reklamacja) do: 

1) usunięcia wad i usterek w dostarczonym Urządzeniu w siedzibie Zamawiającego;  

2) jeżeli usunięcie wady w dostarczonym Urządzeniu w siedzibie Zamawiającego nie jest 

możliwe, do usunięcia wady poza siedzibą Zamawiającego, przy czym Wykonawca na czas 

naprawy zapewni Zamawiającemu na własny koszt Urządzenie zastępcze o parametrach nie 

gorszych od dostarczonego Urządzenia naprawianego; 

3) w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, wymiany dostarczonego Urządzenia na nowe 

wolne od wad. 

W przypadku niedotrzymania warunków wskazanych w pkt 4 ppkt 1 lub 2 lub 3 Zamawiający naliczy 
karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 
 
Ponadto uprzejmie informuję, iż osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji 
zamówienia jest Pan …………………. (adres mailowy: ................@csioz.gov.pl, tel. …...) 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2 -  Protokół odbioru. 
Proszę o wystawienie faktury na poniższe dane: 

Centrum e- Zdrowia  
ul. Stanisława Dubois 5A,  
00-184 Warszawa 
NIP: 5251575309 

Z poważaniem, 

 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

2 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

1. Niniejszy protokół sporządzony jest w oparciu o postanowienie zamówienia z dnia….. 

2. Osobami podpisującymi protokół są osoby uprawnione, tj.: 

- ze strony Zamawiającego: ………………………. 

- ze strony Wykonawcy: …………………………… 

Przedmiot zamówienia zlecony zgodnie z zamówieniem nr …………… został dostarczony przez 

Wykonawcę zgodnie /niezgodnie z zamówieniem. 

L.p. Nazwa wyrobu Liczba  szt. 
Cena jednostkowa 

brutto w PLN 
Wartość brutto w PLN 

1.        

   
RAZEM  

 

 

Wnioskuje / nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy.  

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia opóźnień  

w realizacji)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego:    Przedstawiciel Wykonawcy: 

……………………………………………                                     …………………………………………. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


