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L.dz. 426/2019  
Chroberz , 05 lipca 2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 
 

dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania do zajęć 
prowadzonych w projekcie „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Chrobrzu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania RPSW.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania 
TIK (projekty konkursowe) Działania RPSW. 08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego Osi RPSW. 08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  
Porozumienie nr RPSW.08.03.03-26-0003/17-00 

 
w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu zaprasza do złożenia ofert 
cenowych na zakup, dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , 

na potrzeby realizacji zajęć w ww. projekcie.  
 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 

ul. Parkowa 11  

28-425 Złota 

tel. 41 356 49 03 fax. 41 356 4024 

e-mail: sekretariat@zsrchroberz.pl 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zajęć w projekcie „Cyfryzacja Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu”. 

 
lp Zakup sztuk Kod CPV 

1. Komputer stacjonarny typu All In One 26 30213300-8 

2. Pendrive 16 GB 65 30234600-4 

3. Zestaw słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem 26 32342100-3 

4. Monitor interaktywny z instalacją i szkoleniem z obsługi  2 32322000-6 

5. Konfiguracja/instalacja komputerów 26 51611000-8 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

3. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 
 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem powinna być zrealizowana  

do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu  

ul. Parkowa 11; 28 – 425 Złota w terminie 14 dni roboczych od dnia wyboru oferty (t.j. do 08 
sierpnia 2019 r.), zgodnie z ilością podaną w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie będą dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego 
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na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad 

 i dopuszczone do użytku szkolnego. 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 
warunki: 
1) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację tre ści 

zapytania. 

2) Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie określonym w przedmiotowym 

zapytaniu. 

3) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
5) Złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 
ogłoszeniu. 

6) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

7) Wyrażą zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia przez 

Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt – złożenie oferty jest uznawane 

za wyrażenie zgody. 

5. Zakres wykluczenia 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, 

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – załącznik 

nr 3. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do 

zapytania ofertowego. 

2) Zawartość oferty 

Oferta powinna: 

• być opatrzona pieczątką firmową, 

• posiadać datę sporządzenia, 

• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

• zawierać czytelny podpis wykonawcy, 

• wycenę zamówienia - cena brutto  
• cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1)  

b) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2) 
c) Oświadczenie  Oferenta  o  braku  występowania  powiązań  osobowych  lub kapitałowych 

(Załącznik nr 3)



[Tytuł dokumentu] 

 

 

 

d) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4) 
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5) W toku badań i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6) Niekompletna oferta (np. bez załączonych ww. wymaganych dokumentów, niepodpisana, 

niewypełniona we wszystkich wymaganych miejscach) pozostaje bez rozpatrzenia. 

7. Warunki płatności: 
Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu  

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy 

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9. Kryterium wyboru oferty: 
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

zastosuje następujące kryteria: 

a)  Cena -  80 %, 
b) Gwarancja  - 20% (powyżej 2 lat) 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość 

punktów (maksymalnie 100 %). 

Cena podana w ofercie: Wykonawca podaje cenę brutto. Powyższa cena musi zawierać 

wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (tj. koszty transportu, 

instalacji). 

 

Wykonawca po zrealizowaniu umowy wystawi fakturę. Należność z tytułu wykonanego za- 

mówienia będzie płatna na konto umieszczone na fakturze w terminie 30 dni po przedłożeniu 

faktury, po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej. 
 

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie 

ofert o takiej samej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

W przypadku przekroczenia kwoty, jaką posiada Zamawiający na realizację zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania Wykonawcy i unieważnienia postępowania. 

W szczególnych okolicznościach Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 

postępowania  bez podania uzasadnienia do publicznej wiadomości. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  

pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 
1) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 19 lipca 2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu  

ul. Parkowa 11; 28 -425 Złota, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1,  

do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik nr 2. 

2) Dokumenty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zakup i dostawa 
sprzętu komputerowego, oprogramowania do zajęć prowadzonych w projekcie „Cyfryzacja 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania RPSW.08.03.03 Rozwój 
edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”.  

3) O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11;  

28 - 425 Złota. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest 

równoznaczne z akceptacją zawartych w nim zapisów. 

4) Oferent może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7) Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania  przyczyn. 
8) W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi lub 

w przypadku złożenia ofert na taką samą kwotę przez kilku Oferentów, Zleceniodawca 

dopuszcza możliwość negocjacji ceny. 

 

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

1) Weryfikacja ofert zostanie przeprowadzona dnia 19 lipca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11; 28 -425 Złota. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie. Wybór najkorzystniejszej oferty na stronie szkoły: 

www.zsrchroberz.pl 

 
 

12. Załączniki: 
 Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 3 

4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 

5. Wzór umowy – załącznika nr 5 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Monika Stolarska
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Załącznik nr 1 

................................................ 

(miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………..……… 

Siedziba/Adres:…………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu i faks:………………..……………………..……………………………………… 

E-mail:………………..………………………..……………….……………………………….. 

NIP: …………………………………………………………………………………………… 

REGON (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania 

na potrzeby realizacji zajęć w projekcie „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Chrobrzu” do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego  

w Chrobrzu ul. Parkowa 11; 28 -425 Złota 

składam ofertę na: 
ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO: …………………………… złotych (słownie: 

…………………………………………………………………………………….zł) 

1. Oświadczam, że formularz ofertowy i oświadczenia zostały podpisane przez osobę 

właściwie umocowaną. 

2. Oświadczam, że uzyskałem/łam informacje niezbędne do przygotowania oferty 

i właściwego wykonania zamówienia. 

3. Cena oferty wskazana powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego 

zamówienia (cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z zamówieniem, w tym 

podatek). 

4. Zobowiązuję  się   wykonać  przedmiot   zamówienia  zgodnie  z   opisanymi   wymogami   

i w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do jego realizacji na podstawie 
umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

6. Faktura za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiona będzie na: Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11; 28 -

425 Złota 

7. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w umowie – zał. nr  5 

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie 

i niezbędnych do realizacji postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182. – dotyczy osób 

fizycznych). 

…................................................................................................. 
(podpis Wykonawcy) 

 



[Tytuł dokumentu] 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
 

Zestawienie sprzętu komputerowego i oprogramowania do realizacji w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11;  
28 – 425 Złota projektu „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Chrobrzu”.Porozumienie nr RPSW.08.03.03-26-0003/17-00 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Komputer stacjonarny typu All In One – 26 sztuk 
 

DANE PODSTAWOWE 

PARAMETRY 

Gwarancja: 24 miesiące 

Przekątna ekranu: Min,23” 

Proporcje obrazu: 16:9 

Rozdzielczość : 1920 x 1080 (HD 1080) 

Ekran dotykowy: Tak 

Powierzchnia matrycy: Matowa 

Rodzina procesora: Intel Pentium 

Taktowanie procesora: 2 rdzenie, od 2.20 GHz do 3.40 GHz 

Pozostałe informacje o procesorze: Intel Core i3-8130U 

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB 

Maks. Wielkość pamięci: 32 GB 

Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1 

Liczba wolnych gniazd pamięci: 1 

Rodzaj pamięci: DDR3L (Low Voltage) 

Typ dysku: SSD 

Pojemność HDD: 240 GB 

Model karty graficznej: Intel HD Graphics 

Porty wideo: 2 x HDMI 

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s 

Interfejs sieciowy: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 

Interfejs sieciowy: Bluetooth 

Napęd optyczny: DVD-RW Super Multi 

Czytnik kart pamięci: Tak 

Porty USB: 1x USB 2.0 Type-A 
3 x USB 3.1 Type-A 

Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) 
1 x Audio (Mikrofon) 1 x RS-232 1 x RJ-45 

Kamera internetowa: 1,0 Mpix 

Typ podstawy: Easel Stand 

Obudowa: All-In-One 

System operacyjny: Windows 10 

Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office dla szkół, licencja dożywotnia 

Dodatkowe akcesoria w zestawie Klawaiatura, mysz 

 

2) Pendrive 16 GB – 65 sztuk, 
 

3) Zestaw Słuchawek bezprzewodowych z mikrofonem  - 26 sztuk 
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4) Monitor interaktywny (z instalacją i szkoleniem z obsługi) o parametrach wskazanych  lub lepszych  
od poniższych – 2 sztuki 
 

DANE PODSTAWOWE 

Monitor 65’’  Android+ OPS 

Przekątna:  65” 

Rozdzielczość:  min. 1920x1080 Full HD 

Matryca:  LED Wymiary: min. 1504 mm x 930 mm x 94 mm 

Powierzchnia aktywna:  min. 1432mm x 808 mm 

Pamięć RAM:  min.4G 

DDRIII Dysk twardy:  min.500 GB 

Płyta główna:  Intel H81 

Grafika: Intel HD Graphics 4400 

 Złącza:  USB x 2 HDMI x 2, VGA x 1, PC Audio x1, wejście 

słuchawkowe, AV x1, Y/PB/CB/PR/CR x1 

Waga:  40 kg 

Gwarancja 2 lata 

Kąt widzenia:  min. 178 stopni 

Wyposażenie dodatkowe Wi- Fi: 802.11b/g/n załączone akcesoria: pilot, kabel 
zasilający1,5 m, kabel HDMI 1,5 m, kabel USB 3m, płyta z 

oprogramowaniem, pisak x2, zestaw uchwytów 

montażowych 

 
 

5) Konfiguracja/instalacja komputerów -  26 sztuk
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup, dostawę sprzętu 

komputerowego i oprogramowania na rzecz projektu „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu”. Porozumienie nr RPSW.08.03.03-26-0003/17-00 

  
 

oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z: 

• beneficjentem projektu 

• osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu 

• osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta projektu czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 
kapitałowo, w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocni- 

ka; 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 
.............................................................................. 

(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 
 

........................................................ 

(miejscowość, data) 
 

.......................................................... 

(oznaczenie Wykonawcy /pieczęć 

adresowa firmy Wykonawcy) 

 
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup, dostawę sprzętu komputerowego 

 i oprogramowania do realizacji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11; 28 – 425 Złota projektu 
„Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu”. Porozumienie  
nr RPSW.08.03.03-26-0003/17-00 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam/my, że spełniam/spełniamy warunki zgodne z punktem 4 zapytania ofertowego: 

 

• posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, 

• znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

• gwarantuję/emy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego, 

• zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamówienia w następującym 
terminie 

• …………………………………………………………………………… 

• zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 
 

Ponadto oświadczamy, że: 

• zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zleceniodawcę w zaproszeniu do 

składania ofert i nie wnosimy do nich żadnych roszczeń, 

• uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

 

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

 

miejscowość i data podpis i imienna pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 
 

WZÓR UMOWY nr …./2019 
 

zawarta w dniu ........................ r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora Annę Lach 

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: .............................................................. 

Zleceniobiorcę wyłoniono w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) - zapytanie 

ofertowe dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania do realizacji 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu 
ul. Parkowa 11; 28 – 425 Złota projektu „Cyfryzacja Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu”. Porozumienie nr RPSW.08.03.03-26-0003/17-00  

 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania  

na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego  
w Chrobrzu ul. Parkowa 11; 28 – 425 Złota przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do 

oferty, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 

§2 
1. Wydanie przedmiotu umowy określonego w załączniku nr 2 do oferty nastąpi  

w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu komputerowego, 

oprogramowania w zapakowanych pakietach. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Szkoły zgodnie z informacją 

zawartą w zapytaniu ofertowym na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu robo- 

czym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. 

5. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja, która zobowiązana jest sprawdzić 

pomoce dydaktyczne pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór według 

faktury i sporządzonego protokołu odbioru. 

6. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany strony bez 

uwag. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki, 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 7 dni. 

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

Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie 

znajdują postanowienia ust.2-7. 
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§ 3. 
 

1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi ……………………………zł brutto 

(słownie: …...………………………………………) 

2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu 

cenowym dołączonym do oferty. 

 

§ 4. 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, 

jeżeli Wykonawca nie dostarczy pomocy dydaktycznych w terminie określonym w § 2 

ust.1. 

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić 

od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykona- 

nie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy  

z powyższych powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część 

umowy wykonaną do dnia odstąpienia umowy. 

 
§ 5. 

1. Zapłata przez Zamawiającego za przedmiot umowy nastąpi po należytym wykonaniu 

przedmiotu umowy w całości w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, po 

wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków względem 

Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści 

faktury. 

3. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie na: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu  
ul. Parkowa 11; 28 – 425 ,  NIP 662-12-12-670  

4. Płatność za fakturę zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez 

Zleceniodawcę środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy 

Zleceniodawcy przez Instytucję Pośredniczącą. 

5. W przypadku braku środków o jakich mowa w ust. 4 na rachunku Zleceniodawcy, 

płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

6. Za datę zapłaty uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku Zleceniobiorcy. 

7. Zleceniodawca zastrzega sobie (w związku z finansowaniem ze środków unijnych) oraz 

instytucjom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wglądu do dokumentów 

Zleceniobiorcy związanych z realizowaniem zamówienia, w tym dokumentów 

finansowych 
 

§ 6. 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy : 

a) w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy 
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przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
b) w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia 

przedmiotu  zamówienia  w  terminie  za  każdy   rozpoczęty  dzień   zwłoki    

w dostawie, 

c) w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto za zwłokę powyżej 7 dni za brak 

realizacji wymiany pomocy dydaktycznych wadliwych na wolne od wad za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych . 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar 

umownych i odszkodowania. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

 

§ 7. 
Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być 

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 

§ 8. 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. 

 

§ 9. 
1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 
interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do 

polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 

rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 

§ 10. 
1. Integralną częścią umowy są: 

1) formularz cenowy 

2) formularz ofertowy 
 

 

ZAMAWIAJĄCY   

 WYKONAWCA 
 

 


