
 
 

Znak postępowania: ZPP/1/2017/PM 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Łączna liczba podręczników dla uczestników projektu „Nowe kompetencje- nowe szanse”: 1296 
kompletów, w tym: 
a) podręczniki do nauki j. angielskiego - 504 uczestników x 2 kpl/os = 1008 kompletów 
b) podręczniki do nauki j. niemieckiego - 144 uczestników x 2 kpl/os  = 288 kompletów 

 
2. W ramach swojej oferty Dostawca zapewnia nieodpłatnie 1 zestaw nauczycielski (co najmniej 

podręcznik+ ćwiczeniówka+ książka nauczyciela z zestawem audio jeśli zawiera) na każde 12 
kompletów dla uczestników projektu. 
 

3. Szacunkowe terminy dostaw: 

- 84 komplety podręczników do j. angielskiego w terminie do 14 dni od podpisania umowy; 

- 420 kompletów podręczników do j. angielskiego i 144 do j. niemieckiego w terminie do 15.09.2017r 

- 84 komplety podręczników do j. angielskiego w terminie do 30.11.2017 r 

- 420 kompletów podręczników do j. angielskiego i 144 do j. niemieckiego w terminie do 30.01.2018r 

Podane powyżej terminy są terminami orientacyjnymi. Poszczególne dostawy realizowane będą na 
podstawie cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 
4. Wykonawcy w ramach swojej oferty zobowiązani są do dostarczenia podręczników we własnym 

zakresie na podane oddzielnie przez Zamawiającego adresy w woj. pomorskim. 

 

5. Szczegółowe wymagania minimalne dotyczące usługi: 
a) Oferowany tytuł powinien obejmować części od poziomu początkujący do co najmniej poziomu B2 
b) Każda część podręcznika powinna wystarczyć do realizacji min. 80 jednostek lekcyjnych 
c) Każdy komplet słuchacza powinien składać się minimum z podręcznika i ćwiczeń (jeśli podręcznik i 

ćwiczenia znajdują się w jednym woluminie warunek uznaje się za spełniony). 
 
W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu na własne ryzyko, tj. przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie Projektu, Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku 
zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia do dnia 
30.07.2017r., o każdym czasie, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 
skuteczne będzie w przypadku przekazania go pocztą (decyduje data odbioru) lub pocztą elektroniczną na 
adres Wykonawcy (decyduje data wysłania wiadomości). W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać 
będzie wyłącznie wynagrodzenie za zajęcia zrealizowane w terminie do rozwiązania umowy. 

 


