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           Bogatynia, data……… 
 
Zamawiający: 
MegaSerwis sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000455358, Kapitał Zakładowy: 2.100.000,00 zł (w całości opłacony), NIP 615-204-28-75, REGON: 022055432, Nr BDO 
000043692. 
                                                                                                                 
Wykonawca 

Adres 

Zamówienie dostawy nr ...../Z/PP/2021 

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

2. Nr postępowania: 27/MS/PP/2021 

3. Przedmiot Zamówienia: Zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie pralnico-wirówki, zgodnie z Załącznikiem nr 1 stanowiącym 
Ofertę Wykonawcy wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. 

4. Wartość zamówienia: …………………………………………………………………………… zł netto + należny podatek VAT  

 (słownie złotych:  ......................................................................................................................................   00 /100) 

5. Termin wykonania: do 6 tygodni od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji, w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. 

6. Adres dostawy i montażu:  

MegaSerwis sp. z o.o.,  Rogowiec, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów, Budynek Pralni U-21 

7. Okres gwarancji: ….. 

8. Warunki płatności:  30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

9. Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego za realizację Zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, 
pod adresem: https://mega-serwis.com.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania, z zastrzeżeniem: 

10.1.  § 5 ust. 1 pkt 1.1. , który otrzymuje brzmienie: 

„Wraz z dostawą Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

a. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie Przedmiotu Zamówienia do obrotu na terenie RP; 

b. Deklarację zgodności CE, 

c. Instrukcję niezbędną do prawidłowej obsługi i eksploatacji urządzeń w języku polskim (instrukcja eksploatacji, instrukcja obsługi 
zawierającą m.in. DTR, charakterystykę techniczną urządzenia, książeczkę przeglądów, kartę gwarancyjną, zalecenia odnośnie 
konserwacji, katalog części zamiennych w formie papierowej i elektronicznej),  

10.2. § 3 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„Za datę wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, przyjmuje się dzień podpisania Protokołu Odbioru, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszego Zamówienia. Protokół odbioru zostanie podpisany obustronnie nie później niż w terminie 7 dni od 
daty przeszkolenia pracowników Zamawiającego.” 

10.3. § 4, gdzie dodaje się w ust. 1 dodaje się pkt 1.5. o brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do serwisu gwarancyjnego i bezpłatnych przeglądów pralnico-wirówki 
w miejscu pracy urządzenia,  zgodnie z Instrukcją użytkowania i konserwacji oraz wymogami producenta, jednak nie rzadziej niż 
raz na 6 miesięcy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Formularzu ofertowym”. 

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia. 

11. Faktura zostanie wystawiona na: 
MegaSerwis sp. z o.o.  

ul. Zgorzelecka 4, 
59-920 Bogatynia 
NIP 6152042875 

i przesłana na adres: 

Iron Mountain Polska Sp. z o. o. 
ul. Czarnieckiego 122 

26–617 Radom 
Dot. 12 

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: ............... 

13. Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego naczelnikiem urzędu skarbowego jest:  

https://mega-serwis.com.pl/
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........................................................................................................................................ 
(pełna nazwa urzędu skarbowego i dokładny adres). 

 

Zamawiający: 
 
 
 

…………………………………………… 
/podpis Zamawiającego/ 

 

 
Wykonawca: 

Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach j. w. 
 
 

…………………………………………… 
/podpis Wykonawcy/ 

 

 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia 


