Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka, tel. 22 870 13 60 wew. 103, e-mail:sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 07.12.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg poniższego wzoru)
na dostawę w całym roku 2018 prasy codziennej (GAZETA
WYBORCZA – 1 egz. oraz PRZEGLĄD SPORTOWY – 1 egz.) i zwrotne
przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@osir.waw.pl
lub dostarczenie osobiste w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem
„PRASA” i pieczątką firmową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393
Warszawa.

do dnia 18.12.2017 roku
do godz. 10.00
Przedmiot zamówienia: Prasa codzienna – dostawa przez cały 2018
rok od poniedziałku do piątku w godz. 05.00-08.00. do Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul.
Siennicka 40, 04-393 Warszawa

......................................................................................................
OFERTA
1. Oferowana cena netto zamówienia

- ................ zł

2. Wartość podatku VAT

- ................ %

3. Kwota podatku VAT

- ................ zł

4. Oferowana cena brutto zamówienia

- ................ zł

5. Koszt dostawy/transportu

- ................ zł

Dane kontaktowe oferenta:
Tel.
Fax
E-mail
Strona www

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

Osoba odpowiedzialna merytorycznie – Agnieszka Słodecka - telefon 22 870 13 27 w 103

UMOWA O SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ PRASY
zawarta w dniu ………………. r. w Warszawie pomiędzy ………………. z siedzibą w
…………………….., przy ul. ………………………………………, zwanym dalej Dostawcą i reprezentowaną przez:
…………………………..
a,
Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NIP 525-22-48481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z
dnia 12.07.2017r. nr GP-OR.0052.3382.2017 i nr GP-OR.0052.3383.2017 przez Pana
Marka Karpowicza – Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Siennickiej 40, zwanym dalej Odbiorcą
W rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru Dostawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.) zawarta zostaje umowa następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest systematyczne dostarczanie Odbiorcy tytułów
prasowych przez Dostawcę – „Gazeta wyborcza” w liczbie 1 egz., „Przegląd sportowy„ w liczbie 1 egz.
2. Dostawa prasy rozliczana będzie według bieżących cen detalicznych egzemplarza
i obejmuje tytuły, które Dostawca posiada w swojej ofercie.
§ 2.
Dostawca zobowiązuje się do:
a) codziennego dostarczania zamówionych tytułów. Tytuły dostarczane będą pod
adres wskazany poniżej przez Odbiorcę na jego odpowiedzialność:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie (Hala
sportowa) przy ul. Siennickiej 40 między godz.05:00 a 08:00,
b) zaoferowania Odbiorcy tytułów pozyskanych przez siebie do systematycznej dystrybucji prasy po dniu zawarcia niniejszej umowy,
c) udzielania Odbiorcy stosownej bonifikaty od ceny detalicznej prasy w zależności
od długości okresu za jaki uiszczona została przedpłata, która to bonifikata jest
określona w ofercie Dostawcy na dany rok.
§ 3.
1. Prasa codzienna oraz tytuły będące periodykami dostarczane będą w dniu wydania z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Prasa zagraniczna będzie dostarczana z jednodniowym opóźnieniem w stosunku
do dnia wydania.
3. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z winy wydawcy lub importera
prasy w przypadku prasy zagranicznej.
§ 4.
1. Odbiorca ma prawo dokonywać zmian w treści zamówienia prasy przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy z wyprzedzeniem 7 dni dla prasy codziennej i tygodniowej oraz 14 dni dla pozostałej.
2. Każdorazowa zmiana zamówienia dla swej ważności wymaga zachowania formy
pisemnej.

§ 5.

Dostawca będzie dostarczał zamówione tytuły zgodnie z dokonaną zmianą zamówienia od poniedziałku następującego po tygodniu, w którym został poinformowany o dokonanej zmianie z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
§ 6.
Odbiorca zobowiązuje się do :
a) złożenia Dostawcy pierwszego zamówienia na prasę najpóźniej na 14 dni przed
dniem pierwszej dostawy,
b) dokonania zapłaty zgodnie z wystawioną fakturą VAT na konto Dostawcy nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem okresu objętego fakturą VAT, przez który
rozumie się okres miesięczny.
c) odbierania zamówionych egzemplarzy w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą, zgodnie z § 2 pkt. a) niniejszej umowy,
d) każdorazowego sprawdzania dostarczonej prasy, co do ilości, jakości i wartości
poprzez porównanie z załączonym dowodem dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić Dostawcy do godz. 10:00 w dniu otrzymania dostawy, której reklamacja dotyczy. Po upływie terminu określonego
w poprzednim zdaniu dostawę uważa się za przyjętą zgodnie z dowodem dostawy.
e) Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty:
netto: …………….,- zł (słownie: …………………. zł),
VAT: 8 %: ……………,- zł (słownie: …………………………… zł),
brutto: …………….,- zł (słownie: …………………………………………. zł).
f) Za termin płatności ustala się datę obciążenia rachunku bankowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
§ 7.
1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach danych dotyczących Odbiorcy. W
szczególności Odbiorca jest zobowiązany zawiadomić Dostawcę o zmianie adresu siedziby Odbiorcy.
2. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 w terminie 5 dni od daty zaistnienia okoliczności podlegających obowiązkowi zawiadomienia, upoważnia Dostawcę do wstrzymania dostaw prasy bez konieczności rozwiązywania umowy lub
do natychmiastowego rozwiązania umowy.
§ 8.
1. W przypadku braku zapłaty Dostawca ma prawo odmówić dostawy prasy w części
lub w całości, a w przypadku wpłaty w terminie późniejszym niż to jest określone w
§ 6 pkt b) termin pierwszej dostawy może zostać przesunięty, o co najmniej 7 dni.
2. Nieterminowe regulowanie przez Odbiorcę należności lub znaczne opóźnienie w
zapłacie daje Dostawcy prawo do natychmiastowego wstrzymania dostawy bez
konieczności rozwiązania umowy lub do rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
§ 9.
1. Wartość zamówionej prasy określa faktura VAT wystawiona przez Dostawcę z
tym, że wystawiona przez Dostawcą faktura powinna wskazywać jako podatnika – nabywcę Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa (NIP 525-22-48-481), a jako odbiorcę i płatnika – Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka
40, 04-393 Warszawa. Faktury należy przesyłać na adres Ośrodek Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393
Warszawa.
1.
2. Ostateczne rozliczenie finansowe dokonywane jest za zrealizowane dostawy prasy, na podstawie ilościowo – wartościowych dokumentów „Dowód dostawy”, które
stanowią potwierdzenie dostaw wymienionych w nim tytułów.
3. W przypadku wzrostu cen detalicznych poszczególnych tytułów prasowych Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty różnicy cen, a w przypadku ich obniżenia Dostawca zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej kwoty przedpłaty lub zaliczenia jej na poczet nowego zamówienia Odbiorcy.

4. Rozliczenie dostaw, uwzględniające zmiany cen oraz zmiany dokonywane przez
Odbiorcę co do ilości i asortymentu dostawy, może być dokonywane w trakcie
okresu objętego fakturą VAT, natomiast całkowite rozliczenie będzie dokonywane
po okresie objętym fakturą VAT.
§ 10.
Odbiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy.
§ 11.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r. z możliwością jej rozwiązania przez strony jedynie w przypadkach
określonych w niniejszej umowie.
§ 12.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
§ 14.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. nr 112, poz. 1764
z późn. zm.)
§ 16.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
dwa otrzymuje Odbiorca a jeden Dostawca.

podpis Dostawcy

podpis Odbiorcy

