
Wrocław, 17 listopada 2020 r. 

 
LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE 
we Wrocławiu 
 
ul. Kiełczowska 43 
51-315 Wrocław 
 
szkolalzn@poczta.fm  
http://lzn.pl/   
 
      ………………………………… 
 
      ………………………………… 
 
      ………………………………… 
 
 
DOT.  ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, ZWOLNIONE ZE STOSOWANIA USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE ART. 4, PKT 8 USTAWY PZP. 
 

DOSTAWA UBIORU MUNDUROWEGO DLA UCZNIÓW LZN WE WROCŁAWIU, 
REALIZUJACYCH PROJEKT RESORTU OBRONY NARODOWEJ 

 
1. Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę ubioru mundurowego dla uczniów Lotniczych 

Zakładów Naukowych we Wrocławiu, realizujących projekt resortu Obrony Narodowej. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę 48 indywidulanych pakietów 

wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 r. Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu 
(ubiór mundurowy ucznia). 
 
1) W skład pojedynczego pakietu wchodzą: 
 

 
 

2) Rozmiary poszczególnych pakietów 
 

S  – 13 sztuk (w tym jeden XS/S) 
M  – 15 sztuk 
L  – 15 sztuk 
XL  – 2 sztuki 
XXL  – 3 sztuki ( w tym jeden XL/XXL) 
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3. Szczegółowe parametry bluzy i spodni Ubioru Mundurowego Ucznia zawarte są w Wymaganiach 
techniczno – użytkowych - stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia  
 

 
 

4. Zamówienie powinno być realizowane na zasadach określonych w Projekcie umowy na 
wykonanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia. 

5. Określenie przedmiotu zamówienia wg. Słownika CPV: 35811300-5  Mundury wojskowe 

6. W przypadku zainteresowania udziałem w niniejszym postępowaniu, prosimy o złożenie oferty w 
terminie do dnia 24 listopada 2020 r., czyli wypełnić Formularz oferty – Załącznik nr 2  do 
niniejszego Zaproszenia i złożyć  w siedzibie Zamawiającego we wskazanym powyżej terminie 
(dopuszczalne jest złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

7. Administratorem Twoich danych są Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu,  
ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod adresem e-mail: 
szkolalzn@poczta.fm  

 
1) Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting,  

ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl  
2) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku nawiązania 
współpracy również w celu realizacji umowy. 

3) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres 
działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, treść 
oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli Twojej firmy, które 
zdecydowałeś się tam zawrzeć. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z regulacjami 
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Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku zawarcia umowy 
podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność przetwarzania danych w celu 
realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

6) Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez okres 
kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia umowy, przez 
okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres kolejnych 5 lat (na potrzeby 
rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres przedawnienia roszczeń. 

7) Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
8) Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz 

jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione: 
 

a) Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 
b) Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 
c) Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia 

wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 
d) Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej 

działalności, 
e) Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją. 

 
9) Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze 

sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane 
innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli 
jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Lotnicze Zakłady 
Naukowe we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za 
pośrednictwem naszej elektronicznej skrzynki pocztowej: szkolalzn@poczta.fm  

10) Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych: 
 

a) Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do żądania 
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego 
administratora. 

 
11) Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych.  
12) Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: 

szkolalzn@poczta.fm lub listownie na adres: Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ul. 
Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław. 

13) Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych 
osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-
mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl). 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

z poważaniem 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































































ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
 
 
 
1............................................... 2.............................................. 3............................................. 

(pieczątka wykonawcy/ów) 

 
I. DANE WYKONAWCY 

 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku 
wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące  
w skład wykonawcy zbiorowego, a w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………… 

 
Adres Wykonawcy/ów: 
 

1. 

Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ………. . . .  

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . .  miejscowość . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  

tel.: . . . . . . . . . . . . . .  NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  REGON . . . . . . . . . . . . . . ………………  

 
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: .…………………………………………….. 

 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem:  

 

E- mail…..………………………......………………………………………………………………….. 

 
Adres do korespondencji, (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie zapytania ofertowego na 
warunkach określonych w zaproszeniu na realizację zadania pod nazwą: DOSTAWA UBIORU 
MUNDUROWEGO DLA UCZNIÓW LZN WE WROCŁAWIU, REALIZUJACYCH PROJEKT 
RESORTU OBRONY NARODOWEJ 

III. OFERTA 
 
1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie określonym w 

Zaproszeniu za wskazaną cenę ryczałtową .......................... zł brutto: 
 

słownie: ......................................................................................................... zł brutto 
 
w tym kwota netto ………………………… zł  

 
podatek VAT w wysokości …………….… zł 
 



IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją 

proceduralną - uwzględnia ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, w tym ze SIWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
niniejszej procedury stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich 
pismach wymienionych między Zamawiającym a Wykonawcami oraz publikowanymi na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ........................................................................................................................., 
e-mail: ………………..……...........................…   tel./fax: ..................................................... 

8. Następujące części zamówienia publicznego: ..................................................................... 
zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom (imię nazwisko, nazwa  
i siedziba): ............................................................................................................................ 

9. Oświadczamy, że posiadamy status /nie posiadamy statusu* mikroprzedsiębiorstwa 
bądź małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

10. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
*  niepotrzebne skreślić 

(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR). 

 

 

 
..........................      ...................................................... 

miejscowość, data      pieczęć i podpis upoważnionych  
przedstawicieli Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zawarta w dniu ……… 2020 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – w imieniu i na 
rzecz której działa Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska - Dyrektor Lotniczych Zakładów 
Naukowych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej 43, na podstawie 
pełnomocnictwa nr ……………… z dnia ………. roku 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania zwolnionego ze stosowania 
ustawy PZP na mocy art. 4, pkt 8, o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWA 
UBIORU MUNDUROWEGO DLA UCZNIÓW LZN WE WROCŁAWIU, REALIZUJACYCH 
PROJEKT RESORTU OBRONY NARODOWEJ 
 

§ 1 
 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i przeniesienia na 
Zamawiającego, własności 48 pakietów ubioru mundurowego dla uczniów oraz jego wydania 
Zamawiającemu, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zakupionego ubioru oraz 
zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem 
transportu, do siedziby Zamawiającego, usytuowanej we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej 43. 

3. Zakres rzeczowy zamówienia dodatkowo obejmuje: 
 
1) Rozładunek; 
2) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

 
4. Rodzaje oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w Zaproszeniu do składania ofert cenowych 

Wykonawcy stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   
 

§ 2 
 

1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem – do dnia 23 grudnia 2020 r.  
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby Zamawiającego, leżą po 

stronie Wykonawcy. 
§ 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto ogółem w kwocie ………………. zł 

(słownie:………………., 00/100) w tym należny podatek VAT. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po zrealizowaniu dostawy, na rachunek Wykonawcy, 

wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 
3. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony, który powinien być podpisany przez obie 

strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
VAT. 

4. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę, o której mowa w ust. 3, za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 



fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym 

5. Faktura musi być wystawiona przy uwzględnieniu następujących danych: 
 
1) NABYWCĄ DOSTAW jest GMINA WROCŁAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 

8971383551 
2) ODBIORCĄ DOSTAW są LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU,  

ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław 
 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego 
rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 

 
§ 4 

 
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić kary umowne: 
 
1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 %, wartości całości wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości 

całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1. 
3) Za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 1 %, wartości ceny jednostkowej 

brutto urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 
 
1) Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania usług lub wykonywanie ich 

z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym dniu; 
2) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym po dniu 

dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 

4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, zostanie on do 
tego wezwany pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego 
wezwania, o którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być wpłacona na rachunek 
Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku niedokonana płatności w 
wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności z faktury Wykonawcy za 
wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z ustawowymi odsetkami.  
 

§ 6 
 
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają, jako organ rozstrzygający sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i muszą być wprowadzane zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. Nie ma możliwości dokonania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że chodzi o zmiany przewidziane w ust. 3. 

3. Strony mogą zmienić termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego. W razie wystąpienia  okoliczności zmiany do umowy zostaną 
wprowadzone w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

4. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych 
wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający 
pisemnie udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



6. W zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za 
pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej i uznają, że pisma oraz 
korespondencja wysyłane za ich pośrednictwem mają moc obopólnie wiążącą. Strona na żądanie 
drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji. 
 
1) adres e-mail Zamawiającego: przemyslaw.gaber@lzn.pl   
2) adres  e-mail Wykonawcy: ………………………………………………..….. 

 
§ 8 

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 10 
 
Strony umowy zgodnie oświadczają że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają 
własnoręczne podpisy 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
 

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