
 

Załącznik nr 2  

ZABEZPIECZENIE REALIZACJI ZAPYTANIA I UMOWY  

 

I. WADIUM 

 

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, winni przed terminem składania ofert wnieść wadium 

w wysokości  6 200, 00 PLN (słownie:  sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). 

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2018 r. poz. 110). 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

39 2490 0005 0000 4520 5131 1832 z dopiskiem ZO/1.2.1_MF/01/2021_USŁUGI SZKOLENIOWE. 

4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się dzień uznania rachunku Zamawiającego. 

5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty 

w taki sposób, aby Zamawiający mógł swobodnie zwrócić wadium wykonawcy w wyznaczonym terminie. 

6) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na nieoprocentowanym rachunku bankowym. 

W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji dokument powinien być sporządzony 

zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 

 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;  

b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania;  

c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;  

d) kwotę gwarancji;  

e) termin ważności gwarancji.  

7) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego po 

zaistnieniu co najmniej jednej z następujących przesłanek: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) nie przedstawił wymaganych oryginałów dokumentów, 

d) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

8) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. W przypadku Oferenta, z którym zostanie podpisana umowa, Wadium zostaje zwrócone 

po podpisaniu umowy.  

9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 



10) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  

o przesłanie niezbędnych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw albo złożenie tych dokumentów w 

sposób niewadliwy nie wykonał tego wezwania z przyczyn leżących po jego stronie, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

II.  ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY 

 

1) Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w formie weksla in 

blanco wraz z deklaracją wekslową, według wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy (ZAŁĄCZNIK 

NR 9  do oferty).  

2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 100% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości 

nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 

3) Zamawiający zwraca zabezpieczenie lub dokonuje komisyjnego zniszczenia zabezpieczenia w terminie 90 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 

 


