
    

 

   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1A/UZDZ/2018r. 

z dnia 06.12.2018r. 

 

Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim,w postępowaniu prowadzonym zgodnie z 

zasadą konkurencyjności dla zamówień przekraczających wyrażoną w złotych  wartość  50 

tysięcy złotych  netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)  w ramach projektu pn. „ 

Uczeń z doświadczeniem zawodowym”współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś PriorytetowaRPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i 

aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie:RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU( projekty 

konkursowe), zaprasza do składania ofert  w przedmiocie zamówienia: 

zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu 

specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego 

biorących udział Projekcie.    

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec  Św.  

e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl 

tel. /fax : 041 262-05-43 

http: //www.szkola-zarzadzania.pl 

NIP: 6612064939 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym upubliczniono:  

- pod adresem internetowym www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,  

- a dodatkowo także na stronie Zamawiającego pod adresem internetowym:  

www.szkola-zarzadzania.pl 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,  celem realizacji zasady 

konkurencyjności, określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, i 
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tym samym zamówienie nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w rozumieniu  

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Zasadę 

konkurencyjności stosuje się przy realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych  

wartość  50 tysięcy złotych  netto.  

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: 

 Celem głównym Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów 

zawodowych u 180 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego  (w tym u 45 kobiet i 135 

mężczyzn)  oraz podniesienie kompetencji 49 nauczycieli (w tym u 40 kobiet i 9 mężczyzn)  

szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt dwóch szkół i 

placówek kształcenia zawodowego z trenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest 

do uczniów i nauczycieli dwóch szkół objętych działaniami projektowymi, to jest Technikum nr 

3 w Ostrowcu Św. oraz CKZiU w Ostrowcu Św. i będzie realizowany w okresie od 1.09.2018r. 

do 31.08.2020r.  

 Planowane w Projekcie  działania takie jak w szczególności:  realizacja kursów i staży 

zawodowych dla uczniów, współpraca z pracodawcami, realizacja szkoleń dla nauczycieli oraz 

doposażenie placówek biorących udział w projekcie w nowoczesny i dostosowany do ich potrzeb 

sprzęt, przyczynią się do rozwoju i podniesienia jakości/ atrakcyjności kształcenia zawodowego 

oraz podniesienia szans uczniów szkół zawodowych w znalezieniu stałego i wartościowego 

zatrudnienia.  

 Liczba Uczestników Projektu w podziale na kobiety i mężczyzn wynika z charakteru 

szkół do których Projekt jest adresowany oraz z kwalifikacji zawodowych jakie się w tych 

szkołach nabywa.  Liczba Uczestników Projektu w podziale na kobiety i mężczyzn odwzorowuje 

istniejące proporcje płci w danych obszarach. Projekt realizowany jest w poszanowaniu zasady 

równości szans.   

  

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

5.1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego 

i innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia 

zawodowego biorących udział Projekcie. 

 

Zamówienie obejmuje następujące zadania: 

Zadanie: Elementy wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii (zestawy 

edykacyjne: fotowoltaika - 3 zestawy, Energia wiatru - 3 zestawy) (środki trwałe/ nie środki 

trwałe) dla Technikum nr 3.  

 



 

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne wymienione 

wyżej w pkt. 5.1.  zadania- części zamówienia.  

5.3. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:  

 kod podstawowy: 31730000-2 sprzęt elektrotechniczny 

 dodatkowe kody CPV:  

  30213300-8 - Komputer biurkowy 

 30213100-6 - Komputery przenośne 

 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami 

 48190000-6 - Pakiety oprogramowanie edukacyjnego, 

 30232110-8 -Drukarki laserowe. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

• UWAGA!!! Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i 

pochodzenie  specjalistycznego sprzętu nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie 

charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza 

stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, 

który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co 

wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia. 

 

Specyfikacja techniczna sprzętu stanowiącego przedmiot dostawy:  

 

Zadanie Elementy wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii (zestawy 

edykacyjne:fotowoltaika - 3 zestawy, Energia wiatru - 3 zestawy) (środki trwałe/ nie środki 

trwałe) dla Technikum nr 3.  

Fotowoltaika- zestaw (3 sztuki) 

Zestaw powinien pozwolić w prosty sposób złożyć stanowisko dydaktyczne do przeprowadzania 

kompleksowych eksperymentów jakościowych i ilościowych z zakresu fotowoltaiki. W 

stabilnym walizkowym opakowaniu powinny być zawarte wszystkie niezbędne do 

przeprowadzania doświadczeń dodatkowe akcesoria, takie jak: urządzenia pomiarowe, kable, 

termometr laboratoryjny oraz inne urządzenia, umożliwiające przeprowadzanie kompleksowych 

eksperymentów związanych z procesem, w którym energia słoneczna przetwarzana jest na 

energię elektryczną. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-elektrotechniczny-2447
http://www.cpv.com.pl/kod,30213300-8.html
http://www.cpv.com.pl/kod,30213100-6%20.html
http://www.cpv.com.pl/kod,30230000-0.html


Zestaw powinien pozwalać na przeprowadzanie zarówno prostych eksperymentów np. z 

silnikiem elektrycznym lub buczkiem, jak i bardziej zaawansowanych doświadczeń z zakresu 

fizyki, takich jak wyznaczanie charakterystyki U-I, badanie zależności wydajności ogniwa 

słonecznego od jego temperatury, itp. 

Zestaw powinien zawierać opracowane w języku polskim pomoce dydaktyczne dla 

nauczycieli oraz materiały edukacyjne dla uczniów. 

Zestaw powinien zawierad: 

  3 × Panel solarny 0,5 V, 420 mA 

  1 × Panel solarny 0,5 V, 840 mA 

  1 × Płyta główna wraz ze schematem połączeo  

  1 × Moduł oświetleniowy  

  1 × Moduł diodowy  

  1 × Moduł oporu elektrycznego  

  1 × Moduł potencjometryczny  

  1 × Moduł silnika elektrycznego z przekładnią  

  1 × Moduł dźwiękowy / buczek  

  1 × Moduł żarówkowy  

  1 × Moduł silnika elektrycznego bez przekładni  

  1 × Krążki kolorowe wraz z podstawką mocującą  

  1 × Zestaw płytek osłonowych do ogniw słonecznych  

  1 × Zestaw filtrów barwnych  

  1 × Moduł kondensatora; 220 mF, 2.5V  

  1 × Moduł zasilacza  

  1 × Ciężarek 20g  

  2 × Urządzenie pomiarowe  

  1 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czarny, 25 cm  

  1 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czerwony, 25 cm  

  1 × Termometr laboratoryjny  

  1 × Aluminiowa walizka wraz z dwoma wyściółkami  

  1 × CD wraz instrukcjami przeprowadzania eksperymentów  

  2 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czarny, 50 cm 
2 × Przewód w obwodzie pomiarowym - czerwony, 50 cm  

  1 × Miernik natężenia oświetlenia 

Za pomocą zestawu powinno dad się przeprowadzid następujące eksperymenty: 

Fotowoltaika i elektrotechnika: 

 Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych 
 Zależnośd mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych 
 Zależnośd mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo 
 Zależnośd mocy ogniwa od natężenia oświetlenia 
 Wewnętrzna rezystancja ogniwa słonecznego 
 Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego 



 Charakterystyki U-I i współczynnik wypełnienia ogniwa 
 Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia 
 Zależnośd mocy ogniwa słonecznego od jego temperatury 
 Zacienianie ogniw przy połączeniu szeregowym 
 Zacienianie ogniw przy połączeniu równoległym 
 Zależnośd mocy ogniwa słonecznego od częstotliwości światła 
 Zależnośd mocy ogniwa od współczynnika przetwarzania energii 
 Zaporowy i przewodzący charakter pracy ogniwa słonecznego przy oświetleniu i 

zacienieniu 
 Ogniwo fotowoltaiczne, jako miernik transmisji 

Optyka: 

 Różne poziomy natężenia światła 
 Różne kąty padania promieni słonecznych na ogniwo słoneczne 
 Promieniowanie rozproszone 
 Promieniowanie bezpośrednie 
 Albedo 
 Własności koloru 
 Mieszanie barw 
 Złudzenia optyczne (dysk Benhama) 

Energia wiatru - zestaw (3 sztuki) 

Zestaw służący do demonstracji procesu w którym energia wiatrowa przetwarzana jest na energię 

elektryczną. Przeznaczony do przeprowadzania eksperymentów jakościowych. i ilościowych. 

Zestaw powinien zawierać opracowanew języku polskim pomoce dydaktycznedla 

nauczycieli oraz materiały edukacyjne dla uczniów. 

Zestaw powinien zawierad: 

  1× Kartonowe pudełko z wkładką do przechowywania zestawu  

  1× Turbina wiatrowa na płycie modułowej  

  1× Moduł do wytwarzania podmuchu powietrza  

  1× Moduł LED 2mA (czerwony)  

  1× Zestaw łopatek wirnika  

  1× Moduł śmigła  

  1× Instrukcje obsługi i przeprowadzania eksperymentów 

 

Zestaw powinien pozwolid przeprowadzid eksperymenty: 

 Zależnośd pracy turbiny wiatrowej od prędkości wiatru (eksperyment jakościowy) 
 Zależnośd mocy turbiny wiatrowej od ilości łopatek wirnika (eksperyment jakościowy i 

ilościowy) 



 Wpływ kształtu łopatek wirnika na moc turbiny wiatrowej (eksperyment jakościowy i 
ilościowy) 

 Zależnośd mocy turbiny wiatrowej od kąta nachylenia łopatek wirnika (eksperyment 
jakościowy i ilościowy) 

 Prędkośd startowa turbiny wiatrowej (eksperyment ilościowy) 
 Przekształcanie i wykorzystanie energii wiatrowej (eksperyment jakościowy) 
 Charakterystyka turbiny wiatrowej (eksperyment jakościowy) 
 Zależnośd pracy turbiny wiatrowej od kierunku wiatru (eksperyment jakościowy i 

ilościowy) 

UWAGA!!! Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie  

specjalistycznego sprzętu nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter 

pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie 

produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma 

takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w 

opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia. 

 

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:  

1) Wszystkie urządzenia/ przedmioty  dostarczone  w ramach zamówienia muszą zawierać 

odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli 

wymaga tego specyfikacja  urządzenia lub materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm 

europejskich i muszą być  dopuszczone do użytku dla dzieci w wieku szkolnym, powinny być 

fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, 

wykonane w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości. 

2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia według szczegółowej 

specyfikacji przekazanej przez Zamawiającego do Technikum nr 3 w Ostrowcu Św., oraz CKZiU 

w Ostrowcu Św.  

3) Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji własnej  i rękojmi 

na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru sprzętu.  

4) Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie  

specjalistycznego sprzętu nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. 

W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów 

„równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, 

funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny z 

nazwy lub pochodzenia.  

5) Zamawiający dokona wyboru wykonawcy na podstawie przedstawionych ofert. 



6) Jeżeli zaoferowane ceny będą przekraczały ceny jednostkowe zawarte w budżecie 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji albo anulowania zapytania, w przypadku 

istotnego przekroczenia budżetu .  

7) Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek  sprzętu. 

8) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zasadach opisanych  

w pkt. XI ppkt. 1).  

9) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

- Adres dostawy przedmiotu zamówienia to: 

- Technikum nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

- Warunki płatności: Wynagrodzenie za dostarczony sprzęt płatne będzie na  konto 

wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury u Zamawiającego. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy złożą stosowne oświadczenia, 

że: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy nakładają obowiązek posiadania uprawnień, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Uwaga!!! Minimalne wymagane  przez Zamawiającego, zgodnie z Zapytaniem 

Ofertowym,   doświadczenie Wykonawcy to zrealizowanie 2 zamówień w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia  w badanym okresie  5 lat wstecz. Oferta Wykonawcy, który nie 

wykaże przeprowadzenia minimum 2 zamówień w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia  w badanym okresie  5 lat wstecz, zostanie odrzucona.    

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne, 

5. nie są w stanie likwidacji lub upadłości, 

6. zaakceptują wymogi poddania się kontroli przez uprawnione do tego organa i instytucje, 

stanowiącej jeden z elementów zasad realizacji projektów dofinansowanych z UE. 

7. nie mają powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie 

złożonych oświadczeń (oświadczenia o których mowa w pkt. 1,3,4,5,6- w treści formularza 



ofertowego, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 – załącznik nr 3 do Zapytania 

ofertowego),  oświadczenie o którym mowa w pkt. 7 –załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego). 

8. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień o wartości nie niższej niż 

przedmiotowe zamówienie - wykaz zrealizowanych zamówień w okresie  ostatnich trzech lat 

w załączeniu  

9. Oświadczenie o zapewnieniu serwisu posprzedażowego (rekcja na zgłoszenie serwisowe 

max 56 godzin) 

VIII. WYŁĄCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są  

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Weryfikacja  - na podstawie złożonego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym.  

IX.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

9.1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia : 

Zadanie Elementy wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii (zestawy 

edykacyjne: fotowoltaika - 3 zestawy, Energia wiatru - 3 zestawy) (środki trwałe/ nie środki 

trwałe) dla Technikum nr 3.  

 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową: 

9.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  



9.3. Oferta i załączniki powinny spełniać wymagania określone w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. 

9.4. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego.  

9.5. Oferent składa wraz z Formularzem oferty, następujące dokumenty: 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

 Oświadczenie posiadanym o doświadczeniu zawodowym- wykaz usług – załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego. 

9.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.  

 

X. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:    

Zamówienie zrealizowane będzie w terminie maksymalnie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy- 

termin wymagany przez Zamawiającego.  

Przewidywany termin realizacji umowy to : luty 2019r.  

Miejsce realizacji zamówienia :  

-Technikum nr 3 ul. Sandomierska 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY, WAGI PUNKTOWE, SPOSÓB OBLICZENIA 

CENY  : 

11.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów  

i znaczeń: 

1/ Cena- 70%. 

2/ Termin dostawy   - 30%. 

 

Sposób oceny:  

1) punktacja za kryterium: cena - porównywane będą ceny sprzętu zamieszczone w 

złożonych ofertach. 

Opis sposobu obliczenia ceny:                                                 

    Cena najniższa oferowana brutto 

Liczba punktów =  ------------------------------------------------------------------ x 70%x 100 

                                                   Cena badanej oferty brutto 

 punktacja za kryterium   termin dostawy – porównywane będą terminy dostawy podane 

przez oferentów w ofertach.  



Zamawiający może przyznać badanej ofercie następującą liczbę punktów za kryterium  terminu 

dostawy :  

 

 dostawa w 3 tygodnie od dnia   podpisania umowy- 1 pkt. 

 dostawa w 2 tygodnie od dnia  podpisania umowy- 2 pkt. 

 dostawa w 1 tydzień  od dnia   podpisania umowy- 3 pkt. 

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy to 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Oferent, który zaoferuje dostawę w tym terminie uzyska O pkt. w tej kategorii. 

Opis sposobu obliczenia punktów na kryterium termin dostawy :                           

  Ilość punktów ocenianego Wykonawcy 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------ x  30 % x 100 

                                Najwyższa możliwa do uzyskania ilość punktów  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za ww. 

kryteria uzyska najwyższą ilość punktów. 

 

11.2. . cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo  

i słownie w kwocie brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT, 

11.3 cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, 

11.4. cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen, 

11.5. cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia. 

11.6. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.7. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów 

zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe. 

XII.  MIEJSCE ,  TERMIN I SPOSÓB  SKŁADANIA OFERT:  

12.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie zawierającej 

nazwę i adres wykonawcy oraz informację „ Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach 

Projektu „Uczeń z doświadczeniem zawodowym ”, z dopiskiem o treści: „Nie otwierać do  

17.01.2019 godz. 10.00”, albo wysłać na adres email: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl 

wpisując w tytuł maila „Oferta na dostawę sprzętu dla szkół w ramach  Projektu „ Uczeń z 

doświadczeniem zawodowym ” 

12.2. Termin składania ofert:  do  16.01.2019r. 

mailto:szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl


12.3. Adres/ Miejsce składania ofert: : Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. 

Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec  Św. 

12.4. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane 

12.5. Oferta złożona ma być na formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

XIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT / INFORMACJE DOTYCZĄCE 

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

 

13.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia  17.01.2019r. o godzinie 10.00. 

 

13.2. Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymagania, która 

uzyskała najwięcej punktów zgodnie z kryteriami oceny.  

13.3. Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści pod adresem internetowym 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Zamawiającego, 

13.4. Informacja o wyniku postępowania powinna zawierać co najmniej nazwę wybranego 

wykonawcy. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia 

wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to 

załączników w postaci ofert złożonych przez innych Wykonawców.  

13.5. Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy niezwłocznie -  w terminie max. 

5  dni od dnia otwarcia ofert i wyboru jego oferty.  

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:  

14.1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

14.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone 

do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z 

wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym  może skutkować 

odrzuceniem oferty. 

14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w 

uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru 

ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków 

przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a negocjacje 

przeprowadzone nie doprowadziły do uzyskania ceny mieszczącej się w zakresie cenowym 

przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

14.4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę wybranego w Zamawiający 

może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

określonym w zapytaniu ofertowym i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

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


14.5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż 

zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie. 

14.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza 

kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

14.7. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek 

roszczeniami w związku z zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem ofertowym w 

ramach Projektu, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w 

przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy. 

14.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

14.9. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku 

postępowania w trybie zapytania ofertowego z Wykonawcą, z ważnych przyczyn, leżących po 

stronie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, . w szczególności w przypadku zaistnienia 

okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ 

na realizację Projektu, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych 

czynności  lub konieczności zmiany zakresu czynności  czy konieczności zmiany terminów z 

przyczyn niezależnych od stron umowy .  Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu. 

14.10. Za nienależyte wykonanie zamówienia , np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, 

nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia 

publicznego  stosowane są kary, które wskazane zostaną w umowie zawieranej z wykonawcą. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest 

Szkoła Zarządzania Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Słowackiego 19, 27-400 

Ostrowiec.  

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Zamawiającego , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych w  

Szkole Zarządzania w Ostrowcu Św.  za pomocą adresu e-mail: 

szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl 

3.    Administrator danych osobowych  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 



obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,  

b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego,   

c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Zamawiający. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w 

przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia 

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 

sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 



- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby 

na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u 

Zamawiającego  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Załączniki: 

1) Formularz ofertowy, 

2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych   

3) Wzór umowy .  

  



  



 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr ………………… 

FORMULARZ OFERTOWY  

dot.:  zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i innego sprzętu 

specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek kształcenia zawodowego 

biorących udział Projekcie  pn. „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim , 

ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec  Św.  

e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl 

tel. /fax : 041 262-05-43; http: //www.szkola-zarzadzania.pl 

NIP : 661 20 64 939 

II. OFERENT 

Nazwa i siedziba Wykonawcy……………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………… 

telefon………………..….. fax……………………..… e-mail:……………………………….. 

NIP …………………………………..REGON………………………. 

Osoba/y reprezentujące Wykonawcę (nazwisko imię i funkcja)  

………………………………………………………………………………………………… 

III. WYCENA ZAMÓWIENIA /  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 1A/UZDZ/2018r  firmy: Szkoła Zarządzania w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, przedstawiamy naszą ofertę  zgodnie  z wymogami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym, wg poniższych stawek: 

3.1.Nasza  oferta obejmuje  1 część zamówienia  

 

3.2. Za wykonanie zamówienia oferujemy (proszę wypełnić jedynie właściwe pola) 



Zadanie Elementy wyposażenia pracowni odnawialnych źródeł energii (zestawy 

edykacyjne:fotowoltaika - 3 zestawy, Energia wiatru - 3 zestawy) (środki trwałe/ nie środki 

trwałe) dla Technikum nr 3.  

Cena oferowana za zakup i dostawę 1 kompletu :   

….................................zł. brutto ( słownie:….............................................................................)  

w tym: …............................ zł. netto, oraz ….......................... zł. VAT  

Oświadczam, że dokonam dostawy sprzętu w terminie …................ tygodni od dnia podpisania 

umowy.  

IV. OŚWIADCZENIA OFERENTA 

Oświadczam, że znam i akceptuję wszelkie wymagania odnośnie sposobu realizacji przedmiotu 

zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz, że spełniam wszelkie postawione przez 

Zamawiającego warunki realizacji zadania.  

Oświadczam, że dysponujemy potencjałem technicznym, organizacyjnym i kadrowym, 

odpowiednim do realizacji zamówienia oraz spełniamy wszystkie wymagania prawne niezbędne 

do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia. 

Oferowane przeze mnie  wartości brutto obejmują wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 

Zapytaniu ofertowym.  

……………….... , dnia ……………   

 

     ………………………………………….. 

     podpis osoby upoważnionej do składania oferty/pieczęć  

  



Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Nr …………………………… 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

Dane Oferenta : 

Nazwa i siedziba Wykonawcy……………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………… 

telefon………………..….. fax……………………..… e-mail:……………………………….. 

NIP …………………………………..REGON………………………. 

Osoba/y reprezentujące Wykonawcę (nazwisko imię i funkcja)……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1A/UZDZ/2018r 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

……………….... , dnia ……………     

     ………………………………………….. 

     podpis osoby upoważnionej do składania oferty/pieczęć  

 



Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Nr …................................... 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE 

DOŚWIADCZENIE OFERENTA.  

 

Dane Oferenta : 

Nazwa i siedziba Wykonawcy……………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………… 

telefon………………..….. fax……………………..… e-mail:……………………………….. 

NIP …………………………………..REGON………………………. 

Osoba/y reprezentujące Wykonawcę (nazwisko imię i funkcja)……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1A/UZDZ/2018r.  przedstawiam swoje 

doświadczenie zawodowe w zakresie tożsamym lub podobnym ( sprzęt tego samego 

rodzaju- specjalistyczny sprzęt  informatyczny, techniczny, wyposażenie pracowni itp..) ze 

złożoną przez mnie ofertą:  

Lp.  Przedmiot dostawy – ogólnie Nazwa zamawiającego  Data realizacji od-do Wartość 

przedmiotowej 

dostawy 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

  



Załącznik nr 4  do Zapytania ofertowego Nr …………………….. 

UMOWA Z WYKONAWCĄ NR ……………………. 

( Projekt) 

zawarta w dniu ………………………………….. , w Ostrowcu Świętokrzyskim,  po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie Zapytania Ofertowego,  celem realizacji zasady 

konkurencyjności przy zamówieniach przekraczających  wartość netto 50 tysięcy złotych, 

pomiędzy : 

Szkołą Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim Sp. z o.o.  , z siedzibą w Ostrowcu 

Świętokrzyskim przy ul. Słowackiego 19,  NIP: 661 20 64 939,  

reprezentowaną przez Dyrektora - Panią Bożenę Młynek, zwaną dalej Zamawiającym 

a 

Nazwa: ……………………………………………………………………. 

Adres siedziby: ……………………………………………………………….. 

NIP: ………………………….. 

REGON: …………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez:  ……………………………………………………. 

 

§ 1 

 Niniejsza umowa  została zawarta, po wyborze wykonawcy zgodnie z zasadą 

konkurencyjności,  celem realizacji  projektu pn. „Uczeń z doświadczeniem 

zawodowym” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś Priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój 

edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.08.00 Rozwój i wysoka 

jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie: 

RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU ( projekty konkursowe), zwanego dalej projektem.  

 Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa towarów w postaci sprzętu komputerowego i 

innego sprzętu specjalistycznego celem doposażenia pracowni szkół i placówek 

kształcenia zawodowego  w ramach projektu o którym mowa w  ust. 1 , zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym Nr........................  i 

ofertą złożoną przez Wykonawcę w odpowiedzi na to Zapytanie ofertowe. 



Umowaniniejszadotyczyrealizacjinastępującychczęścizamówienia: 

…............................................................................................  

 

 Wykonawca o terminie dostawy sprzętu zawiadomi Zamawiającego najpóźniej w 

ciągu 3  dni roboczych przed dostawą. 

 Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne na adresy  : 

….............................................................................. 

 Odbiór i sprawdzenie kompletności przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy w 

miejscu  dostawy przez dyrektora danej  placówki  lub Kierownika Projektu. Zamawiający w 

dniu dostawy sprawdza jedynie kompletność przedmiotu dostawy i zgodnosc z terminem 

dostawy.   

 Na okoliczność przekazania przedmiotu dostawy Kierownik Projektu i Wykonawca 

sporządzą oraz podpiszą  protokół zdawczo – odbiorczy w 3  jednobrzmiących 

egzemplarzach, w  tym dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz 

Wykonawca. 

 Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, 

usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole 

odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu 

ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych. 

 Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i /lub usterek, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie znajdują 

postanowienia ust. 5-7.  

 Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe w 

trakcie transportu. 

 Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące 

sposobu korzystania z rzeczy itp. 

 

§ 2 

1. Za wykonania zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości: 

.............................................. zł brutto, 

(słownie:........................................................................................) w tym ….....................zł 

netto oraz …..................... zł. VAT.  

 Cena określona w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 



 Wartości, o której mowa w ust.  1 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca 

żadnym zmianom i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym 

opłaty, podatki (również podatek VAT), koszty załadunku i rozładunku, dostawy 

transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego bez których należyte wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe. 

 Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie faktura VAT 

wystawiona przez Wykonawcę i doręczona Zamawiającemu. 

 Podstawą płatności jest protokół odbioru sprzętu.  

 Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w ofercie cenowej 

w Formularzu ofertowym.  

 Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie przez Zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku 

…………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktury. 

 Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie  jest finansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa. 

§ 3  

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie 

…....................... tygodni  od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia  odpowiadającego 

wszelkim normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa oraz  

jeżeli wymagają tego przepisy prawa  przekazania na wszystkie materiały certyfikatów na 

znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu, aprobaty techniczne w oryginale lub kopie 

potwierdzone za zgodność. 

 Wykonawca udzieli na dostarczone sprzęty gwarancji własnej i rękojmi na okres 36  

miesięcy od dnia odbioru dostawy. Dokument gwarancji własnej dostarcza Wykonawca 

wraz ze sprzętem, przy czym dokument ten musi zawierać postanowienia co najmniej tak 

korzystne dla Zamawiającego, jak te określone w ust. 4 poniżej.  Gwarancja własna jest 

niezależna od gwarancji producenta i nie wyłącza  możliwości korzystania przez 



Zamawiającego z uprawnień z niej wynikających. Wykonawca ma obowiązek przekazać 

Zamawiającemu gwarancje producenta na dostarczony sprzęt w dniu jego dostawy.  

 W ramach udzielonej gwarancji własnej  i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy 

przedmiot umowy na nowy  wolny od wad, lub dokona naprawy sprzętu w terminie 21  

dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku drugiego i kolejnego zepsucia się tego 

samego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na nowy. W przypadku 

wymiany sprzętu termin gwarancji własnej  i rękojmi biegnie na nowo.  

§ 4 

1. Strony z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają 

kary umowne w następujących przypadkach: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

 za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki, 

 za zwłokę w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na wolny 

od wad – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień zwłoki , 

 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutt.  

 za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących  po stronie 

Wykonawcy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutt. 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto  z zastrzeżeniem wynikającym z § 5. 

 Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona 

dochodzić od drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 5 



 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy 

czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

 Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnego 

oświadczenia pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

Przedmiotowe oświadczenie powinno być przekazane Wykonawcy na co najmniej 7 

dni przed datą odstąpienia. 

 Jeżeli w okresie od dnia otwarcia ofert do dnia realizacji umowy nie będzie możliwa 

dostawa przedmiotu umowy opisanego w Zapytaniu ofertowym  lub produktu 

równoważnego przedstawionego w ofercie z powodu powszechnej niedostępności lub 

zaprzestania produkcji dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy równoważnego pod 

względem jakości. 

 Zmiana przedmiotu dostawy, o którym mowa w ust. 3, wymaga zmiany umowy w 

formie aneksu. 

 Na wykonawcy spoczywa dowód wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

 Cena zamiennego przedmiotu umowy nie może być wyższa niż ustalona w umowie. 

§ 6 

 Zamawiający zastrzega prawo do zmiany postanowień umowy, z ważnych przyczyn, 

leżących po stronie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności w 

przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania 

umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu, polegających w 

szczególności na konieczności wykonania dodatkowych czynności  lub konieczności 

zmiany zakresu czynności  czy konieczności zmiany terminów z przyczyn 

niezależnych od stron umowy 

 Zmiana umowy wymaga formy pisemnego aneksu. 

 

§ 7 

Każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

powtarzającego się naruszania umowy przez drugą ze stronę.  

§ 8  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności: Kodeksu cywilnego. 



 Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

 Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

   Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 

 

 

 

 

…..………………………………….                                                       ……………………………………. 


