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UMOWA NR …../WIROLOTNIA/20…. 
 
Zawarta w dniu …………………. r. w Jaktorowie Kolonii pomiędzy: 

Aviation Artur Trendak 

ul. Warszawska 43/216 

05-820 Piastów, reprezentowanym przez: 

1/ ……………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

, reprezentowanym przez: 

1/ ……………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o  następującej treści:                                                      
             

§ 1 
Definicje 

Określenia stosowane w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie: 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), powołana do realizacji 
zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, działająca na mocy 
Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z 
późn. zm.); 

Konkurs – Konkurs  1/1.1.1/2017 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020, ogłoszonym przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 01.02.2017r. 

Projekt – przedsięwzięcie zgłoszone w Konkursie, do realizacji którego zawarto niniejszą Umowę; 

Umowa – niniejsza Umowa określająca warunki i zasady realizacji Przedmiotu Zlecenia, zwana dalej 
Umową; 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich – baza do publikacji zapytań ofertowych dotyczących 
Projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu, 
udostępniona na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego, umieszczona na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 
 
Zapytanie Ofertowe  – zapytanie Zmawiającego o możliwość realizacji wybranych prac / dostaw na 
rzecz Projektu, zwierające w szczególności specyfikację przedmiotu  tych prac / dostaw, warunki i 
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kryteria wyboru dostawcy, upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: Aviation Artur 
Trendak, lub w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która dostępna jest pod adresem: 
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 
Przedmiot Zamówienia – przedmiot szczegółowo określony w Zapytaniu Ofertowym Zamawiającego. 
 
Protokół Odbioru – dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, potwierdzający odbiór 
Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest: 
a) dostawa materiałów formiersko modelarskich Aviation Artur Trendak wg specyfikacji z Zapytania 

ofertowego 15 z dnia 31.07.2020 r. 
 

 
§ 3 

Warunki realizacji Umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją 
Przedmiotu Zamówienia określonego w § 1 Umowy. 

2. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Zamówienia z dołożeniem należytej staranności i zgodnie z 
warunkami swojej oferty z dnia ………………., złożonej w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 
Zamawiającego, określone w § 2 pkt. 1. Umowy. 

3. Zamawiający wyklucza, a Wykonawca akceptuje brak możliwości zmiany warunków Umowy w 
zakresie wynikającym z oferty Wykonawcy, o której mowa w pkt. 2. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą. 
 

§ 4 
Termin realizacji Umowy 

         

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdą dostawę materiałów określonych w § 1 Umowy, w 
terminie do 14 dni od dnia każdego zamówienia. 

2. Za datę realizacji każdego zamówienia uznaje się datę jego odbioru zawartą w Protokole Odbioru, 
o którym mowa w § 6 Umowy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację Przedmiotu Zamówienia, określonego w § 1 
Umowy, wynagrodzenie w wysokości ……………………..netto (słownie złotych: …………………) za każdą 
płytę materiału formiersko modelarskiego oraz …………… netto (słownie złotych: …………………) za 
każdy kilogram preparatu do klejenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

3 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 

2. Do wynagrodzenia określonego w pkt.1 zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w 
wysokości wynikającej z przepisów prawa w dniu wystawienia faktury. 

3. Faktury będą wystawiane na podstawie podpisanych przez Zamawiającego i przez Wykonawcę 
Protokołów Odbioru. 

4. Wszelkie płatności należy regulować na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 
§ 6 

Odbiór 
 

1. Zamawiający dokona odbioru każdego zamówienia w siedzibie Zamawiającego lub siedzibie 
Wykonawcy na podstawie pisemnego Protokołu Odbioru, przedłożonego przez Wykonawcę do 
podpisu przez Zamawiającego. 

2. Wzór Protokołu Odbioru określony został w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy. 
 

§ 7 
Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot Zamówienia na okres 
…………………….. od daty odbioru Przedmiotu Zamówienia zawartej w Protokole Odbioru, o którym 
mowa w § 6 Umowy. 

2. Gwarancja określona w pkt. 1 obejmuje w swoim zakresie: 
a) nieodpłatne naprawy Przedmiotu Zamówienia, stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w okresie 

gwarancji; 
b) zwrot od Wykonawcy kosztów usunięcia przez osoby trzecie wad stwierdzonych i zgłoszonych 

Wykonawcy w okresie gwarancji, w przypadku gdy Wykonawca nie usunie tych wad w czasie 
określonym w podpunkcie d); 

c) prawo do wymiany Przedmiotu Zamówienia na nowy lub powtórnego wykonania czynności 
składających się na Przedmiot Zamówienia, jeśli wady stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy 
usunąć się nie dadzą lub ich usunięcie wymaga nadmiernych kosztów; 

d) usługę serwisową w siedzibie Zamawiającego lub w innym, ustalonym z Zamawiającym miejscu 
fizycznej eksploatacji urządzenia, w czasie 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, celem 
zapewnienia ewentualnej reakcji na zgłoszenie awarii. 

3. Za dokument gwarancyjny Zamawiający i Wykonawca zgodnie uznają dokument niniejszej 
Umowy, zawartej w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, o której mowa w § 3 pkt. 2. Umowy. 

4. W pozostałym zakresie do gwarancji określonej w pkt. 1 stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o 
gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. 

 
§ 8 

Kary umowne 
 

1. Zamawiający jest upoważniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku zwłoki w 
realizacji Przedmiotu Zamówienia z wyłącznej winy Wykonawcy w wysokości 0,021% ceny 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający jest upoważniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku zwłoki w 
usunięciu wad Przedmiotu Zamówienia stwierdzonych po odbiorze w wysokości 0,021% ceny 
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający jest upoważniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku 
nieprawidłowej lub niekompletnej realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za 
nieprzestrzeganie warunków gwarancji określonej w § 7 Umowy, w wysokości 0,021% ceny 
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wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 
nieprawidłowości. 

4. Kar umownych można dochodzić z kilku tytułów jednocześnie z tym, że suma  kar    umownych ze 
wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% ceny wynagrodzenia. 

5. Każdorazowe naliczenie kar umownych wynikających z niniejszej Umowy zostanie 
udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy księgowej noty obciążeniowej. 
Księgowa nota obciążeniowa będzie zawierać kalkulację kwoty kar umownych oraz ich 
uzasadnienie, do którego Wykonawca ma prawo się ustosunkować przed dokonaniem zapłaty. 

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy 
wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 

 
§ 9 

Rozstrzyganie sporów 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa, w 
szczególności: kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do polubownego rozstrzygania sporów, które mogą 
powstać podczas realizacji Umowy. 

3. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, Zamawiający i Wykonawca poddają 
spór rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla siedziby powoda. 

 
                                                                     § 10 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 3,   wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

               
Podpisy stron: 
 
 
 
……………………………….                                                     ……………………….………                                                           
     (w imieniu Zamawiającego)                                                    (w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 1 

 

 

Jaktorów – Kolonia, 31.07.2020 r. 

ARTUR TRENDAK, AVIATION 

ul. Warszawska 46 lok. 216 

05-820 Piastów 

ZAPYTANIE OFERTOWE 15 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę materiałów formiersko 

modelarskich dla Aviation Artur Trendak w ramach projektu „Innowacyjny statek powietrzny, 

z konwersją urządzeń nośnych.”, Nr POIR.01.01.01-00-0131/17 współfinansowanego ze 

środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Zadanie nr 2, kategoria kosztów Op:. 

Termin składania ofert 

Do dnia 10.08.2020 r. do godziny 23:59:59 

Nazwa zamawiającego 

Aviation Artur Trendak 

Numer ogłoszenia 

1256720 

Miejsce i sposób składania ofert 

Miejsce składania ofert:  Aviation Artur Trendak 

Nowowiejskiego 26A 

96-313 Jaktorów - Kolonia 

, woj. mazowieckie 

 

Sposób składania ofert:  

a) w formie elektronicznej, jako skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji, wysłanej na adres e-mail: office@trendak.eu 

Dla skutecznego złożenia oferty wystarcza, że oferta zostanie odebrana pod wskazanym wyżej 

adresem mailowym w terminie ważności ogłoszenia. Dla uniknięcia komplikacji wynikających 

z niedostarczenia oferty, wskutek pozostającego poza kompetencjami stron działania serwerów 

pocztowych, potencjalni oferenci proszeni są o żądanie potwierdzenia odebrania oferty 

złożonej drogą mailową.  
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b) w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera.  

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego – za pośrednictwem 

jednego ze sposobów określonych powyżej. 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na formularzu dołączonym 

do zapytania ofertowego. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

office@trendak.eu 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Michał Trendak, tel. +48 46 856 52 24, mail: michal@trendak.eu 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są materiały formiersko modelarskie dla Aviation Artur Trendak. 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie/ Powiat: grodziski/ Miejscowość: Jaktorów Kolonia 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest wyłonienie zgodnie z zasadą konkurencyjności dostawcy materiałów 

formiersko modelarskich dla Aviation Artur Trendak. 

Przedmiot zamówienia 

Materiały formiersko modelarskie wg poniższej specyfikacji: 

• Płyty do frezowania modeli z materiału łatwo obrabialnego o właściwościach nie 

gorszych niż poniższe: 

• Gęstość materiału w przedziale 465 – 475 kg/m3 

• Wytrzymałość na ściskanie 13 – 15 MPa 
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• Temperatura liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej od (dla temp. 

Początkowej 25 stopni Celsjusza)  

• 50 - 55 x 10^ˉ6·K^ˉ1 

• Odporność na temperaturę minimum  80 stopni Celsjusza 

• Wymiary płyty 1500 x 500 mm 

Wykonawca przedstawi cenę jednej płyty w swojej ofercie. Zamawiający przewiduje zakup 

około 110 płyt w różnym czasie do końca 2020 roku. 

Preparat dwuskładnikowy do klejenia ww. płyt o podanych właściwościach: 

• Gęstość 1 g/cm3 

• Lepkość 70 mPas 

• Odporność na temperaturę minimum 80 stopni Celsjusza 

• Sprzedaż w pojemnikach max 5 kg każdy ze składników. 

Wykonawca przedstawi cenę jednego opakowania każdego ze składników preparatu oraz cenę 

1 kg gotowego preparatu tj. po wymieszaniu w odpowiednich proporcjach z uwzględnieniem 

ceny każdego ze składników. Zamawiający przewiduje zakup około 100kg preparatu. 

 

Kod CPV 

19520000-7 

Nazwa kodu CPV 

Produkty z tworzyw sztucznych 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w częściach i będzie trwała od momentu 

rozwiązania postępowania do końca grudnia 2020 roku. Wykonawca każdorazowo będzie miał 

14 dni na dostawę kolejnej partii materiału. 

Warunki udziału w postępowaniu 

Dodatkowe warunki 

Złożona oferta na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego 

musi zawierać imię nazwisko lub nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, termin 

ważności oferty (min 30 dni) całkowitą cenę brutto.  

Zamówienie może być traktowane tylko jako całość, nie będą akceptowane oferty częściowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub 

oferentami w przypadku tej samej najkorzystniejszej ceny. 

Warunki zmiany umowy 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji 

zamówienia, warunki płatności, zamiana wartości zamówienia wynikająca ze 

zmniejszenia/rozszerzenia realizacji usługi. 

3. Wszelkie istotne zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

a) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego 

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Spośród ofert spełniających opisane powyżej warunki Zamawiający dokona oceny ofert, na 

podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich 

ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić 

końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, 

która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

Cena brana do oceny będzie sumą cen jednej sztuki płyty materiału formierskiego o 

wymiarach 1500mm x 500mm x 50mm oraz ceny 1 kg gotowego preparatu 

dwuskładnikowego do klejenia. 

Kryterium oceny ofert: Cena – 100 pkt.  

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot 

liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

P = (C min / C b) * 100 pkt. 

P – ilość punktów przyznana ofercie 

C min – cena minimalna w zbiorze 

C b – cena oferty badanej 

Wykluczenia  
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Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą. 

Zamawiający (beneficjent) 
Nazwa 
Aviation Artur Trendak 

Adres 
Ul. Warszawska 43 lok. 216; 05-820 PIastów  

Numer telefonu 
+48 46 856 52 24 

NIP 
521-186-15-75 

Tytuł projektu 
„Innowacyjny statek powietrzny, z konwersją urządzeń nośnych.” 

Numer projektu 
POIR.01.01.01-00-0131/17 

 

 

………………………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia  

zapytania ofertowego 
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Załącznik Nr 2 
Protokół odbioru  

 
W wyniku Umowy ……/Wirolotnia/….., zawartej w dniu ……………… r., przedmiotem której było: 
 

a) dostawa materiałów formiersko modelarskich Aviation Artur Trendak wg specyfikacji z 
Zapytania ofertowego 15 z dnia 31.07.2020 r 
 

oraz w wyniku realizacji zamówienia z dnia………………….. 
 
sporządzony przy udziale Wykonawcy, którego reprezentuje:………………………………………………………...… 
 

1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, jako wynik wykonanych prac, Wykonawca dostarcza: 
     ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 

2. W imieniu Zamawiającego pracę przyjmuje: ……………….………………………………………………………… 
 

3. Ustalenia przyjmującego pracę:  

1) Umowa została wykonana w całość/części*  

2) praca została/nie została* wykonana zgodnie z Umową. 

3) praca nie wymaga/ wymaga* dokonania poprawek - uzupełnień:    
zakres uzupełnień  

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

....................................................................................................................................................... 
w terminie do dnia  

....................................................................................................................................................... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Zamawiający: 
 
 
 
........................................................... 

Wykonawca: 
 
 
 
......................................................... 

 
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

………………., dnia ................................................. 
* wybrać właściwe   


