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Iwonicz-Zdrój, 20.02.2018  

Numer postępowania:  GIZ/2018/1/G/P 

Termin składania ofert:  01.03.2018 r. godzina 15.00 

 

Nazwa postępowania: 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych  

w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów” 

 

I. Rodzaj 

postępowania 

Dostawy 

II.Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe: 

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

III. Tryb wyboru 

oferty 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Wytyczne w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020 w oparciu o reguły dotyczące zasady konkurencyjności. 

Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 

póź. zm.). 

IV. Przedmiot 

zamówienia 

Kod CPV:  

39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

V. Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów 

przyrodniczych dla Zamawiającego w ramach projektu „Podniesienie umiejętności 

kluczowych gimnazjalistów”, numer umowy RPPK.09.02.00-18-0015/16-01 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenia, załadunek, rozładunek 

przedmiotu umowy oraz montaż i instalację dostarczonego sprzętu. Wszystkie 

materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń, zewnętrznych i 

uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być 

wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna, i posiadać 

wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być 

odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Wszystkie 

wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki: 

1) Są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, 

2) Posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania 

w języku polskim, 

3) Posiadać okres gwarancji udzielany przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

VI. Szczegółowy 

opis przedmiotu 

zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia Stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający na wstępie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wskazuje, że 

składając ofertę Wykonawca musi uwzględnić następujące wytyczne w sprawie 

minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Adresy szkół w Gminie i poszczególne ilości Zamawiający wskazał w dokumentacji. 

Dostawy podzielone w zakresie ilości wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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3. Wykonawca składający ofertę winien zaakceptować wzór umowy w całości. 
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralny załącznik do 
Umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod 
warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż 
wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji zapytania. Zamawiający informuje, 
iż w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie 
dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie 
materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od 
konkretnych producentów (o ile można im przypisać takie właściwości), określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: 
przeznaczenie materiałów i urządzeń, itp.) jakim powinny odpowiadać materiały lub 
urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 
przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta (o ile można 
im przypisać takie właściwości), mają jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Oczekiwania 
Zamawiającego wynikają z konieczności zakupu produktów o możliwie najwyższej 
gwarancji, możliwie najwyższej żywotności, możliwie najwyższej funkcjonalności, a 
także najwyższej przydatności do zastosowania nowatorskich rozwiązań w procesie 
dydaktycznym. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy, o ile można im przypisać takie właściwości), konkretny produkt lub 
materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o nie 
gorszych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy 
pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających te 
rozwiązania. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac towarzyszących 
niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, rozumianych jako dostarczenie, 
wniesienie, montaż, instalacja, rozruch, przekazanie do eksploatacji. 
7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
8. Więcej o RPO na stronie http:// http://www.rpo.podkarpackie.pl/  
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
12. Istotne warunki zamówienia: 
Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz 

sprzętu przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 

2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

VII. Warunki 

udziału w 

postępowaniu 

wraz z opisem 

dokonywania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania zamówienia, w szczególności, 

którzy nie są w stanie upadłości bądź likwidacji oraz wykażą brak podstaw do 

wykluczenia. 

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
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oceny ich 

spełnienia 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 

oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

VIII. Informacje o 

wykluczeniu 

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę: 

1) Art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574 t. j. z dnia 2016.09.29 z późn. zm.) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t. j. z dnia 2016.12.28, z późn. zmianami). 

2) Art. 24 ust. 5 pkt. 8 PZP- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są 

powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. 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, 
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3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4. 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. 

 

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa powyżej. Wykonawca będzie 

podlegał wykluczeniu z postępowania. 

IX. Wykaz 

oświadczeń lub 

dokumentów 

potwierdzających 

spełnianie 

warunków 

udziału w 

postępowaniu 

oraz brak 

podstaw 

wykluczenia 

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym ofertę, zawierający niezbędne dane. 

2. Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Wraz z ofertą należy złożyć: 

3.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje 

upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo 

należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” 

przez notariusza lub upoważnione osoby. 

3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub upoważnione 

osoby. 

X. Informacje o 

sposobie 

porozumiewania 

się 

zamawiającego z 

wykonawcami 

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający przekazuje 

Oferentom drogą elektroniczną poprzez adres: bartlomiej.kucza@iwonicz-zdroj.pl 

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami może odbywać się za 

pośrednictwem: 

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 2012r. – Prawo 

pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz. 1529 oraz 2015r. poz. 180), 

b) osobiście, 

c) środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 

1844 oraz 2016r. poz. 147 i 615), z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w pkt XIX zapytania ofertowego (oferta i załączniki). 

Pytania do treści zaproszenia: 

a) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. 

Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynęło do Zamawiającego po 

upływie terminu o którym mowa punkcie a) powyżej, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. 

 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca 

przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą 
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elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna jest zastrzeżona 

także dla oświadczeń lub dokumentów. 

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w formie elektronicznej. 

6. Ofertę na wykonanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w 

siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem. 

7. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną na adres: bartlomiej.kucza@iwonicz-zdroj.pl 

8. Zaleca się, aby pytania były przysyłane w formacie edytowalnym, w celu 

usprawnienia i przyśpieszenia udzielania odpowiedzi. 

9. Z uwagi na to, że wszelkie informacje o postępowaniu – SIWZ, ewentualne 

modyfikacje i odpowiedzi na pytania- udostępnianie są na stronie internetowej, 

Zamawiający zaleca Wykonawcom śledzenie strony z informacjami o postępowaniu, aż 

do upływu terminu składania ofert 

XI. Wadium Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. 

XII. Oferta 

częściowa 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

XIII. Termin 

wykonania 

zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: maksymalnie 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

XIV. Przygotowanie 

Oferty 

1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Wycenę należy sporządzić dla całości zamówienia wymienionego w opisie 
przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej. 
5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim w formie wydruku 
komputerowego, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym 
atramentem. 
6. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i 
parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami. 
7. Ofertę należy złożyć wg następującej kolejności: 

 Wypełniony formularz oferty wg. wzoru załącznika nr 4 do SIWZ. 

 Oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 2 i 3 do SIWZ. 

 Pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ, w tym np. karty katalogowe lub inne, 
ku temu dostępne dokumenty (np. wydruki ze Stron Internetowych potwierdzone 
przez Wykonawcę, umożliwiające identyfikacje i ocenę złożonej oferty zgodnie z 
treścią załącznika nr 4 do SIWZ). 

8. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte). 
9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być 
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 
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10. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez 
Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać 
będą formularzom określonym przez Zamawiającego. 
11. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale 
lub kopii poświadczonej notarialnie określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i powinna być złożona (pocztą lub 
osobiście; decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: 
Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

nie później niż do dnia: 01.03.2018 r. do godz. 15:00. zawierającej oznaczenie 
Wykonawcy (nazwę/firmę i adres Wykonawcy) i opisanej w następujący sposób: 
 

„Oferta na  dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych 

w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”, 

Numer postępowania: GIZ/2018/1/G/P 

„Nie otwierać przed dniem 01.03.2018 r. godz. 15.00” 

 
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Nie przewiduje się zwrotów kosztów udziału w postępowaniu. 
14. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt 12, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. 
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 
ofert. 
15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta 
zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

 

Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla 

oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszym postępowaniu. 

 

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.  

 

W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.  

 

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. 

 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

Składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty 

dokumenty: 

a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,  
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b) wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z 

którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości. 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy. 

XV.Opis sposobu 

obliczania ceny 

oferty 

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy 
(załącznik nr 4 do SIWZ). 
2. Cena oferty za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy. 
3. Łączna cena oferty brutto musi zawierać wszystkie elementy związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
4. Cenę oferty należy podać uwzględniając dane, o których mowa w Załączniku nr 1 do 
SIWZ oraz inne koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia 
przepisami prawa, w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także 
koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Wycena powinna być wykonana z 
należytą starannością, w sposób rzetelny i realny. 
5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku. 
6. Wszystkie obliczenia winny być dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki, 
zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą regulowane w złotych 
polskich. 
8. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 
wynikające z obowiązujących przepisów. 
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XVI. Warunki 

unieważnienia 

postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny, także w części /w podziale na zadania. 

XVII. Kryteria wyboru 

oferty 

Kryterium wyboru oferty to: 

1. Cena - 80% 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami 

i obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru: 

C = (CMIN : C0) x 80 

gdzie: 

C - liczba punktów przyznana danej ofercie, 

CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert, 

C0 - cena obliczona badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 

80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Termin dostawy – 20% 

Punkty przyznawane za kryterium Termin dostawy będą liczone wg następującego 

formuły: 

- 30 dni od dnia podpisania umowy – 0 punktów, 

- 20 dni od dnia podpisania umowy – 10 punkty, 

- 10 dni od dnia podpisania umowy – 20 punkty, 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Termin 

dostawy wynosi 20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

 

W ramach kryteriów 1,2  łącznie można uzyskać 100 punktów. 
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Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania 

umowy. 

XVIII. Ocena i wybór 

najkorzystniejszej 

oferty 

1. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją 

ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.  

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących 

złożonej oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie 

ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną w przypadku, gdy 

cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.  

5. W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym 

zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

6. Informujemy, że do niniejszego postępowania Zamawiającego nie dotyczy ustawa 

prawo zamówień publicznych. 

XIX. Dodatkowe 

informacje 

1. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez 

Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie 

faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego 

zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.  

2. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez 

Zamawiającego transzy z WUP w Rzeszowie. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy 

żadne odsetki za zwłokę. 

XX. Wymagania 

dotyczące 

zabezpieczenia 

należytego 

wykonania 

umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. Wykaz 

załączników 

Załącznik_nr_1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik_nr_2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
Załącznik_nr_3 Oświadczenie dotyczące powiązań  
Załącznik_nr_4 Wzór formularza oferty 
Załącznik_nr_6 Wzór umowy 
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Znak sprawy: GIZ/2018/1/G/P 

Zamawiający 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych złożonego z 

fabrycznie nowych i nieużywanych elementów.  

Integralną częścią Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest tabela z wyszczególnieniem pomocy 

dydaktycznych z podziałem na przedmioty. 

Miejsce dostawy: 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubatowej, Gmina Iwonicz-Zdrój, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatowa 284 

Miejsce dostawy: 
Gimnazjum Publiczne im. Orła Białego w Lubatówce, Gmina Iwonicz-Zdrój, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Lubatówka 93C 

Uwaga 

Pełny katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz warunków technologicznych i funkcjonalnych, które 
spełniać powinny towary dostarczone przez wykonawcę dostawy, znajduje się na stronie: 

https://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 

https://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
https://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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Znak sprawy: GIZ/2018/1/G/P 

Zamawiający 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres, NIP, REGON, KRS 

1   

 

II. OSOBA REPREZENTUJĄCA WYKONAWCĘ 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko/podstawa do reprezentacji  

Telefon  

e-mail  

 

Oświadczenie wykonawcy dotyczące 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia 

klasopracowni przedmiotów przyrodniczych oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23  oraz ust. 5 pkt. 

1  i 8 ustawy Pzp. 

 

....................................... 
           (miejscowość, data)          

…………………….................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

....................................... 
           (miejscowość, data)          

…………………….................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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Znak sprawy: GIZ/2018/1/G/P 

Zamawiający 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres, NIP, REGON, KRS 

1   

 

II. OSOBA REPREZENTUJĄCA WYKONAWCĘ 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko/podstawa do reprezentacji  

Telefon  

e-mail  

 

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Składając wniosek ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego opartego na regułach zasady konkurencyjności na dostawę wyposażenia 

klasopracowni przedmiotów przyrodniczych  

 

Oświadczam/(-my) 

nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach projektu pt.: „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”. 

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 prowadzeniem 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; 

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

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

pokrewieństwa lub powinowactwa z linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia 

opieki lub kurateli z osobami pełniącymi funkcje członków w organach nadzorczych i zarządzających 

Zamawiającego.  

 

 

....................................... 
           (miejscowość, data)          

…………………….................................................................. 
(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy) 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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Znak sprawy: GIZ/2018/1/G/P 

Zamawiający 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

 

OFERTA  

na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych ramach projektu pn. „Podniesienie 

umiejętności kluczowych gimnazjalistów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16. 

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres, NIP, REGON, KRS 

1   

 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon  

e-mail  

 

III. TREŚĆ OFERTY 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego, oświadczamy, że 

oferujemy realizację usługi dostawy wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych za 

wynagrodzeniem 

 

BRUTTO*: …………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………. 

 

Pozostałe kryteria oceny ofert:  

Termin dostawy liczony w dniach roboczych (Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole.):  

  do 30 dni   do 20 dni   do 10 dni 

Ponadto oświadczamy, że:  

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz) i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej zasadami postępowania oraz, że nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

2. Zakres oferowanej dostawy jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.  

4. Projekt umowy stanowiący załącznik do siwz został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………………………………………………. 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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2) ………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………. 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Znak sprawy: GIZ/2018/1/G/P 

Zamawiający 

Gmina Iwonicz-Zdrój 

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór umowy  

UMOWA 

zawarta w dniu …………. w …………. 

…………………. reprezentowanym przez …………………….. zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a 

……………………………………….NIP …………………………….  reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

 

w wyniku wyboru oferty wykonawcy zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu …………. zwany w dalszej części umowy „sprzętem” i zobowiązuje się do 

dostarczenia go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania tego sprzętu i zapłaty ceny.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym do: 

a) dostarczenia do siedziby Zamawiającego, jako miejsce spełnienia świadczenia, sprzętu zgodnego z 

Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji i jednocześnie załącznik nr 

1 do niniejszej umowy oraz z Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy,   

b) dostarczenia instrukcji obsługi do sprzętu, w języku polskim, 

c) udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt (dostarczenie kart gwarancyjnych). 

2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, odpowiednim stanem 

zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników lub zleceniobiorców lub innych osób współpracujących oraz 

że przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

3. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy. 

4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

nie jest umownie wyłączona. Strony ustalają dwuletni okres rękojmi, licząc od dnia podpisania Protokołu 

Przekazania. 

5. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do wskazanych w zapytaniu ofertowym miejsc w terminie do ……… 

dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się udzielić licencje oprogramowania (o ile dotyczy) w taki sposób, aby 

Zamawiający był uprawniony do korzystania z oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

a) prawo do korzystania z wszystkich funkcjonalności odsprzedawanego oprogramowania w dowolny 

sposób, przez czas nieokreślony; 

b) prawo do instalowania odsprzedanego oprogramowania; 

c) prawo do wykonywania kopii zapasowych dostarczanych przez Wykonawcę nośników oraz 

zainstalowanych odsprzedanych oprogramowań; 

d) prawo do aktualizowania oprogramowania, na które udzielono licencji, poprzez zamówienie 

i zainstalowanie nowszych wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji 

wymienionych w niniejszej umowie; 

e) prawo do instalowania wszelkich poprawek opublikowanych na stronach wytwórcy oprogramowania. 

7. Dostawa przedmiotu umowy oraz serwis powinny być wyznaczone na dzień roboczy tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8.00 do 16.00. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedzi na wszelkie pisma Zamawiającego związane z przedmiotem 

umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. 

9. W przypadku braku odpowiedzi na pisma Zamawiającego w terminie określonym w ust. 8 niniejszego 

paragrafu pismo uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń i nie może być ono później kwestionowane. 

10. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty niniejszą umową jest wolny od wad prawnych i nie 

narusza praw majątkowych osób trzecich. 

11. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z 

dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.  

 

§ 3 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres nie krótszy niż określony w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu przekazania, o którym 

mowa w § 4 ust. 6. 

3. Serwis gwarancyjny odbywać się będzie w miejscu użytkowania sprzętu. 

4. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych urządzeniach wchodzących 

w skład Przedmiotu niniejszej Umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny 

względem Zamawiającego również, jeżeli dostarczony sprzęt: 

a) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 

b) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,  

c) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczony jest w stanie 

niezupełnym. 

5. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na urządzenia, materiały oraz wykonany montaż i 

uruchomienie na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli w załącznikach nie określono 

zasad udzielania świadczeń gwarancyjnych to serwis w okresie gwarancji będzie świadczony na 

następujących warunkach:  

a) Okres gwarancyjny: 2 lata,  

b) Przyjmowanie zgłoszeń: 24 godziny na dobę we wszystkie dni pracujące w tygodniu,  

c) Czas reakcji: 24 godziny,  

d) Gwarantowany czas tymczasowego usunięcia awarii: 48 godzin,  

e) Gwarantowany czas docelowego usunięcia awarii: 96 godzin.  

6. Wraz ze zgłoszeniem osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania krótkiego opisu awarii lub usterki.  

7. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania czy zgłoszenie dotyczy awarii czy usterki.  

8. Jako awarię rozumie się częściową lub całkowitą niesprawność działania systemów, oprogramowania lub 

urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy, polegającą na istotnym pogorszeniu parametrów pracy 

przez użytkowników bądź niewykonywaniu albo niewłaściwym wykonywaniu poszczególnych funkcji lub 

operacji.  

9. Jako usterkę rozumie się inną niż określona w ust. 8 nieprawidłowość w działaniu systemów, 

oprogramowania lub urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy.  

10. Po przyjęciu zgłoszenia w ciągu 1 (jednej) godziny osoba zgłaszająca awarię lub usterkę zostanie 

poinformowana o danych kontaktowych osoby, która została przydzielona do obsługi danego zlecenia.  

11. W miarę postępu prac przedstawiciel Zamawiającego zgłaszający awarię lub usterkę będzie na bieżąco 

informowany o statusie zlecenia.  

12. Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do wstępnego i tymczasowego rozwiązywania awarii lub usterek, o 

ile tymczasowe rozwiązanie przywróci poprzednie parametry pracy systemu, urządzenia lub 

oprogramowania z punktu widzenia jego użytkownika.  

13. Serwisem nie są objęte:  

a) mechaniczne uszkodzenia urządzeń lub ich części oraz wszelkie spowodowane nimi wady powstałe z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  
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b) wady powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwego używania i/lub konserwacji niezgodnego z instrukcją 

obsługi i dokumentacją,  

c) wady powstałe w wyniku przeróbek, modyfikacji urządzeń lub ich części dokonane przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.  

 

§ 4 

1. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z ofertą złożoną do postępowania lub nie będzie 

spełniał odpowiednich wymogów jakościowych i technicznych, Wykonawca jest zobowiązany odebrać 

dostarczony Przedmiot niniejszej Umowy na swój koszt i wymienić na nowy, wolny od wad i zgodny z ofertą, 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu zamówienia osobom trzecim 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu wskazanego 

w ofercie. 

3. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania lub zaniechania. 

4. Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej jedno 

dniowym wyprzedzeniem. 

6. Zamawiający zobowiązuje się: 

a) do sprawdzenia – w obecności pracownika Wykonawcy - kompletności zakresu dostawy, zgodności z 

Umową i Załącznikami pod względem ilościowych oraz do zgłoszenia ewentualnych roszczeń o usunięcie 

braków ilościowych lub innych braków albo dokonanie uzupełnień w terminie do końca następnego dnia 

roboczego w którym nastąpiło przekazanie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 

b) do odbioru dostawy do końca dnia, w którym nastąpiła dostawa. 

7. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia części przedmiotu umowy przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Przekazania bez żadnych zastrzeżeń. 

8. Jeżeli zaoferowany do Odbioru Przedmiot Umowy nie spełnia wymogów określonych w Umowie oraz 

Załącznikach, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, w 

terminach wynikających z zapisów gwarancyjnych, w innych przypadkach termin ten wynosi 7 dni od 

wskazania wady przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy zaoferowany do odbioru przez Wykonawcę przedmiot umowy spełnia wymogi określone 

w Umowie, Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia jego Odbioru i zapłaty wynagrodzenia 

ustalonego niniejszą Umową. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie przez obie Strony 

stosownych protokołów. 

10. Potwierdzenie odbioru sprzętu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji 

jakości. 

 

§ 5 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są: 

a) Ze strony Wykonawcy  - ………….. 

b) Ze strony Zamawiającego - …………………………………. 

2. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, będzie odbywać 

się poprzez pisemne zgłoszenie i nie wymaga zmiany treści niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

1. Cenę umowną brutto za wykonanie całości umowy, zwaną również dalej „wynagrodzeniem” określa się na 

kwotę ……………..  (słownie: …………………….)   
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2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją 

Przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności zaś koszty transportu, ubezpieczenia na okres transportu i 

dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w 

terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. Wypłata właściwego 

wynagrodzenia następować będzie po odbiorze całości zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.  

5. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, płatność na rzecz Wykonawcy, będzie dokonana w 

terminie określonym w  ust. 3, liczonym od dnia wpływu należnej kwoty kary umownej na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej.  

7. Zamawiający zastrzega, iż płatność zostanie dokonana pod warunkiem wpłacenia przez Instytucję Pośredniczącą 

środków na rachunek Zleceniodawcy. W przypadku nie posiadania środków na wydzielonym rachunku do realizacji 

w/w projektu, płatność zostanie przekazana bezzwłocznie po dokonaniu przelewu przez instytucje wdrażającą, nie 

później jednakże niż w terminie 14 dni od otrzymania środków przez Zleceniodawcę. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

a) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia , 

b) 0,02% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu 

naprawy. 

2. Kary  umowne, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane każdorazowo na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego w notach obciążeniowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty 

obciążeniowej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za wyjątkiem 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 8 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej z 

następujących przesłanek: 

a) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy 

lub jej części w umówionym terminie; 

b) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności zleca 

wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w ofercie lub rozszerza 

zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego, i nie zmienia sposobu 

realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym 

wezwaniu; 

c) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie 

likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze; 

d) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy; 

e) gdy Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie 

niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

f) gdy wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 1: 
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a) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis 

wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy; 

b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu 

prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, 

o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie. 

3. Zamawiający może odpowiednio zastosować procedurę określoną w ust. 2, gdy Wykonawca nie usunął w 

wyznaczonym terminie wad przedstawionego przedmiotu umowy. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od niniejszej Umowy będzie miało formę pisemną i będzie 

zawierało uzasadnienie. Oświadczenie to może zostać doręczone Wykonawcy listem poleconym lub 

osobiście. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający na podstawie art. 145 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. Wykonawcy w takim przypadku przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 1 w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust.1; 

b) wykonania zadań w sposób nienależyty, tzn. taki, który nie uwzględnia wszystkich wymaganych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia zapisów lub wymaga wprowadzenia dalszych poprawek, uzupełnień lub nie 

uzyskało akceptacji Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie 

cenowej Wykonawcy za wykonanie danego zadania, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu 

terminu, o których mowa w zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie szczegółowym. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. Zmiany dotyczące wskazanych w treści niniejszej Umowy osób do kontaktów nie wymagają sporządzenia 

aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Integralna częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

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

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

wykonawcy 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

zamawiającego 
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Załącznik do wzoru umowy  

 

Wzór  

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODBIORU DOSTAWY 

 

 

Protokół końcowy odbioru dostawy …………………….. .   

 

Dotyczy umowy nr …………. z dnia ……………2017r.   

 

Dostawa realizowana była przez: ………………………………..          

 

Osoba/osoby uczestniczące w odbiorze (imię, nazwisko, stanowisko i jednostka służbowa): 

Przedstawiciel Zamawiającego: ……………………………. 

Wykonawca: ……………………………...  

 

  

Ustalenia dotyczące odbioru: 

Na podstawie przedstawionych dokumentów po przeprowadzeniu dokładnej kontroli przedmiotu dostawy, 

ustalono, że: 

1. Dostawa została wykonana w terminie zgodnym z umową   

2. Dostawa i montaż zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, wymogami technicznymi.  

3. Jakość dostawy nie budzi zastrzeżeń. 

4. Wnioskuje się o dokonanie zapłaty za wykonanie dostawy.  

5. Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        …………………………………….  

 

 

 

WYKONAWCA :        ……………………………………

 


