Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu
0800-OP.2300.2.2.2021

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
wykonanie, sprzedaż i dostawa druków potwierdzenia odbioru (KPA)
z perforacją i dwoma paskami klejącymi
ZAMAWIAJĄCY:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Lublinie
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
tel. 81 759-34-10, fax 81 746-22-38
NIP 526-00-13-054
WYKONAWCA:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Nr KRS/EDG:…………………….
NIP: …………………………
REGON: …………………..
Tel……………………………
Przedmiot:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu druków potwierdzenia odbioru (KPA)
z perforacją i dwoma paskami klejącymi w ilości 12 000 szt. Przedmiot zamówienia musi być wykonany
zgodnie ze wzorem z Załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 0800-OP.2300.2.2.2021 - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia. Druki potwierdzenia odbioru w formacie 160 x 100mm, wykonane z białego,
grubego papieru offsetowego (ok. 140g). Całość druku stanowi: część środkowa i listwy po obu stronach,
z perforacją pionową, umożliwiającą na wyrwanie części środkowej druku bez uszkodzenia. Druki
posiadają dwa paski klejowe o szerokości ok. 5 mm, gwarantujące przyczepność do różnego rodzaju
podłoża w zróżnicowanym zakresie temperatur, zabezpieczone osłoną. Okres trwałości kleju minimum
2 lata.
Miejsce dostawy / Wykonania usługi:
Wykonawca musi zapewnić dostawę wraz z rozładunkiem druków do siedziby
OR KRUS w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 12, w dni robocze w godzinach 730 – 1500.
Termin wykonania zamówienia: 10 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego
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Faktura:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Lublinie
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
tel. 81/759 34 10, fax 81/746 22 38
NIP 526 00 13 054
Płatność:
Zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia nastąpi, po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz
dostarczeniu do siedziby Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT, w formie papierowej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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Razem:

Gwarancja: wymagana trwałość kleju – minimum 2 lata
Realizacja zamówienia: do dnia …………………………………………….. r.. w godz. 730 – 1500,
przed realizacją zamówienia prosimy o kontakt z : ………………………..
Kary:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1. opóźnienia w wykonaniu zamówienia, a także jego określonej części w wysokości 0,2% wartości
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
2. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, a także jej określonej części w wysokości 0,2%
wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.

Główny Księgowy:

Zamawiający:

……………………………………………

………………………………………

(data, pieczęć i podpis Głównego Księgowego)

(data, pieczęć i podpis Realizującego Zamówienie)

Wykonawca:

……………………………………………
(data, pieczęć i podpis Głównego Wykonawcy)
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*niepotrzebne skreślić
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