
 
 
 
 
 

Powiat Ciechanowski 
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  

ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 
tel./fax: +48 23 672 24 04, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl 

_______________________________________________________________________________________ 
Ciechanów, dnia 18.11.2020 r. 

 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 3/RPOWM/2020 
 

na  
DOSTAWA 4 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU: 
 

„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”   
 

nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 

 

Zamawiający – Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu I Liceum 
Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 66, 06-400 
Ciechanów zaprasza do składania ofert na dostawę 4 komputerów przenośnych dla uczniów - 
uczestników projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-
b601/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna  

 

  

ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

/ - / 

Marzanna Zmysłowska 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 
WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 
 



 
 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
dla uczestników postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawców oraz innych osób, 

których dane osobowe pozyskano w związku  
z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w złożonej do postępowania ofercie jest Dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 66, e-mail: sekretariat@krasiniak.pl, tel. 
23 6722404; 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych za pomocą adresu e-mail: iod@krasiniak.pl lub tel. 23 6722404, lub pisemnie na adres siedziby 
administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: DOSTAWA 4 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA 
UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW PROJEKTU w projekcie: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres nie krótszy niż wynika to z przepisów o archiwizacji; 
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach o dostępie do informacji publicznej, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 
 
 
 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z postanowieniami umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 



 
 
 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wnioskodawca: 
Powiat Ciechanowski 
ul. 17 Stycznia 7 
06-400 Ciechanów 

Realizator: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  
ul. 17 Stycznia 66 
06-400 Ciechanów 

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest Dyrektor 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego Pani Marzanna Zmysłowska. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 komputerów przenośnych dla uczniów - uczestników projektu: 
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 4 komputerów przenośnych dla uczniów - uczestników projektu: 
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Z. 
Krasińskiego w Ciechanowie: 

Minimalne parametry komputera przenośnego: 
przenośny komputer dla ucznia wraz z oprogramowaniem, Procesor  min. 3 GHz, cache min. 4 MB RAM 8 
GB Dysk min. 240 GB SSD  Ekran 15,6" Full HD Czytnik CD-ROM Inne USB 3.1, HDMI System 
Operacyjny. Edytor tekstu, Arkusz Kalkulacyjny Program antywirusowy na min. 24 miesiące. 

 

 

Klasyfikacja dostaw wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Główny kod CPV:          30200000-1 urządzenia komputerowe, 
Dodatkowe kody CPV:    30213100-6 komputery przenośne, 

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 
48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 

             
Jeżeli gdziekolwiek przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego Wykonawcę, certyfikatów - jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez 
Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych. Przez równoważny rozumie się inny o 
właściwościach nie gorszych niż oferowany oraz w cenie nie wyższej niż oferowana. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy niezbędną wiedzę i doświadczenie do 
wykonywania zamówienia.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. 

 
W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału: 
1) Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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, a polegające w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
 pozostawaniu 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. 

2) Wykonawcy podlegający wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z 
zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy. 

3) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu 
szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania wobec Zamawiającego chyba, 
że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności. 

4) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania 
umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty; 

5) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do 
wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 

6) Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
7) Wykonawcy którzy zalegają z opłaceniem składek wobec Urzędu Skarbowego. 

 
Z treści złożonych dokumentów w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę 
wymaganych warunków udziału w postępowaniu.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli deklarowanych oświadczeń. 
 
4. Termin realizacji zamówienia:    do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia  zamówień uzupełniających.  

8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego bez podania przyczyny, a 
także zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość 
oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie 
zamówienia.  

10. Należność za zrealizowaną dostawę w ramach projektu będzie płatna po otrzymaniu przez 
Zamawiającego środków z Instytucji Wdrażającej, na podstawie wystawionej prawidłowo faktury 
przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty na 
rzecz Wykonawcy odsetek z tytułu jakichkolwiek opóźnień w wypłacie. 

11. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty – stanowiącym 
Załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym, zgodnie z załącznikiem nr 1A do zapytania 
ofertowego. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta musi być czytelnie podpisana przez Wykonawcę. 
4. Dokument złożony w formie kopii musi być opatrzony klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i 

poświadczony przez Wykonawcę. 
5. Wszystkie oświadczenia składane są w oryginale. 



 
 
 
 

6. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty. 
12. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym, zgodnie z załącznikiem nr 
1A, należy przesłać/składać w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności do 
dnia 26.11.2020 r. do godz. 10:00 na adres Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. 
Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów.  
Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:   

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów w 
sekretariacie szkoły. 
 
13. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty: 

1. Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z formularzem cenowym, zgodnie z 
załącznikiem nr 1A 

2. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi 
dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści 
dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.    

14.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, 
jeżeli: 
1) oferta, co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym, 
2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w 

niniejszym zapytaniu ofertowym, 
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 

14.2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, będzie stanowiło podstawową zasadę oceny 
ofert. 

14.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
a) Cena – 60% 
b) Okres gwarancji jakości – 20% 
c) Szybkość reakcji serwisu – 20% 

pełna nazwa wykonawcy 
adres, telefon 

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  
ul. 17 Stycznia 66  
06-400 Ciechanów 

  
Oferta na: DOSTAWĘ 4 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”  nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 26.11.2020 r. godz. 10:00 



 
 
 
 

 
14.4. Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 
14.4.1. Opis kryterium „Cena”: 
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę. Wykonawca, który 
przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma max. 60 pkt, a inni odpowiednio mniej, stosownie do 
przedstawionego poniżej wzoru: 
C = ( Cmin   : Cx) x waga kryterium (60%), gdzie:                                                                                                                        
C–liczba punktów przyznanych danej ofercie,                                                                                                    
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.                                                                
Cmin – minimalna cena brutto zaoferowana w ofercie,                                                                                          
Cx – cena brutto podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 

14.4.2. Opis kryterium „Okres gwarancji jakości”: 
Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji, który będzie brał pod uwagę na 48 miesięcy.  
Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. 
Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji otrzyma max 20 pkt, a inni odpowiednio mniej. 
Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 24 m-ce, a 
Wykonawca otrzyma 0 pkt.  
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 m-ce. 
Punktacja we wspomnianym kryterium będzie przyznawana następująco: 

 Za udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy 0 pkt. 

 Za udzielenie gwarancji na okres 30 miesięcy  5 pkt.  

 Za udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy 10 pkt. 

 Za udzielenie gwarancji na okres 42 miesięcy 15 pkt.  

 Za udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Odpowiednia ilość punktów zostanie przyznana za podanie pełnego okresu gwarancji np. w przypadku 
udzielenia 40 miesięcy gwarancji zostanie przyznana punktacja dla 36 miesięcy tj. 10 pkt. 
 

14.4.3. Opis kryterium „Szybkość reakcji serwisu”: 
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z zasadą „im szybsza reakcja na zgłoszenie awarii tym lepiej”. 

1) Czas reakcji na zgłoszenie awarii wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. 
2) Wykonawca może zaoferować czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 7 dni roboczych. 
3) Punkty w kryterium „Szybkość reakcji serwisu” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez 

Wykonawcę terminem czasu reakcji na zgłoszenie awarii w zał. nr 1- Formularz ofertowy w ust. 3. 
4) Wykonawca deklaruje maksymalny czas reakcji na zgłoszenie awarii w formularzu oferty wyrażony 

w dniach. Zamawiający zastrzega, że punktowany będzie czas reakcji na zgłoszenie awarii w 
siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w 
Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66. Wykonawca nie może przybyć do siedziby Zamawiającego w celu 
usunięcia awarii lub usterki w czasie dłuższym, niż zaoferował w formularzu ofertowym. W 
przypadku przekroczenia przez Wykonawcę zadeklarowanego czasu reakcji na zgłoszenie awarii, 
Zamawiający naliczy kary umowne, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3) umowy. 

5) W przypadku kryterium „Szybkość reakcji serwisu” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą ze wzoru: 

S = (S min. : Sb) x 20, gdzie:  
S – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Szybkość reakcji serwisu”,  
S min. – czas reakcji na zgłoszenie awarii spośród złożonych ofert,  
S b – czas reakcji na zgłoszenie awarii oferty badanej. 
Maksymalna ilość punktów – 20 pkt. 
14.5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbę punktów 
wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C + G + S 



 
 
 
 

gdzie: 
P – łączna liczba punktów ocenianej oferty, 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 
G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji jakości”, 
S – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Szybkość reakcji serwisu”.  
 

14.6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą 
ceną. 
14.7. Jeżeli zostaną złożone o takiej samej cenie to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

l) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert; 
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie umieszczona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej projektu: www.krasiniak.pl  

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: 
Sylwester Czaplicki – Koordynator Projektu tel. 574836569 e-mail: krasiniak@onet.eu 
 
 
 
16. Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 1A – formularz cenowy 
Załącznik nr 2 – oświadczenie 
Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy:………….................... 
Adres Wykonawcy: ………….................... 
Województwo ………………………….…. 
NIP ………………………………………… 
REGON …………………............................ 
Telefon…………………….………………. 
Faks ….……………………………………. 
E-mail: ….………………………………… 

Powiat Ciechanowski 
Jednostka realizująca projekt 
I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie 
ul. 17 Stycznia 66 
06-400 Ciechanów 

 

Osobą wyznaczona ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym, w sprawie realizacji 
przedmiotu umowy będzie: Pan/Pani …………………………….…………………… tel./fax.: 
……………………………..……… 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 4 komputerów przenośnych dla uczniów - 
uczestników projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja 
dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie  10.1.1 
Edukacja ogólna, 

składam/my/ niniejszą ofertę. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia:  
2.1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe (wyliczone na podstawie formularza cenowego stanowiącego załącznik A do Formularza 
oferty): 

Łączna wartość netto …………. zł podatek VAT …….. % w kwocie ……………………. zł, 
Łączna wartość brutto ………………………. zł, (słownie: ………………………………………… ) 

2.2. Oświadczam/my/, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

…… miesięcy gwarancji jakości na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia  
(deklarowana wielkość winna być liczbą nie mniejszą niż 24 miesiące i nie większą niż 48 miesięcy). 
Brak podania okresu gwarancji spowoduje, że Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji 
24 miesiące, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca 
zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące. 
…… dni roboczych reakcji serwisu na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego  
(deklarowana wielkość winna być liczbą nie większą niż 7 dni roboczych). 
Brak podania okresu czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii spowoduje, że Zamawiający 
przyjmie maksymalny okres czasu reakcji serwisu 7 dni roboczych, a Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji serwisu dłuższy niż 7 dni 
roboczych. 

4. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
5. Oświadczam/my/, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie 

wnoszę/wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do 
przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam/my/, że akceptuję/my/ warunki płatności określone przez Zamawiającego do 
przedmiotowego zamówienia.  

7. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  



 
 
 
 

8. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy): 
- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*, 
- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).* 

9. Oświadczam/my/, że posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 
10.  Oświadczam/my/, że dysponuję/my wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne 

wykonanie przedmiotu zamówienia, 
11.  Oświadczam/my/, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się do 

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
12.  Oświadczam/my/, że nie byłem/am skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
13.  Oświadczam/my/, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 
14.  Oświadczam/my/, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 

ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) z 
zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy. 

15.  Oświadczam/my/, że nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym.  
16.  Oświadczam/my/, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z 

niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 
zrealizowania. 

17.  Oświadczam/my/, że nie zalegam z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i 
Urzędu Skarbowego. 

18. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

19. Integralną częścią oferty są nw. dokumenty:  
1) ……………………………………………………………..itd. 

20. Oferta zawiera łącznie ......... stron ponumerowanych i podpisanych przez osobę uprawnioną do 
podpisania oferty. 
 
Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych, 
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 – 2020. 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie 
są zgodne z prawdą. 

 

 
 

………………………………………………………… 
                                                                                                                                                      (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  
                                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  
                                                                                                                                                                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 



 
 
 
 

Załącznik nr 1A do Zapytania ofertowego 
Formularz cenowy 

 
dotyczy: DOSTAWA 4 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”  nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 
 

 

LP Przedmiot zamówienia  

Cena 
jednostko
wa netto  
w PLN  

Wartość 
podatku 
VAT w 

PLN 

Cena 
jednostko
wa brutto  

w PLN 

Ilość 
sztuk 

Łączna 
wartość 
brutto w 

PLN  
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

przenośny komputer dla ucznia wraz z 
oprogramowaniem, Procesor  min. 3 
GHz, cache min. 4 MB RAM 8 GB 
Dysk min. 240 GB SSD  Ekran 15,6" 
Full HD Czytnik CD-ROM Inne USB 
3.1, HDMI System Operacyjny. Edytor 
tekstu, Arkusz Kalkulacyjny Program 
antywirusowy na min. 24 miesiące..  

   

4 

 

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA: 
l.    W kolumnie nr 5 należy podać cenę jednostkową w zł brutto za jeden komputer przenośny 
2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie          

w tabeli komputera przenośnego spowoduje odrzucenie oferty. 
3. W kolumnie nr 7 należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr 5) i ilości komputerów 

(z kolumny nr 6). 
4. Ceny w kolumnach 3, 4, 5 i 7 winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna        

nr 5). 
 
 
 
 

………...…………………………………... 
(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                                                                                                                                                                 do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  
                                                                                                                                                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 
………………………………………… 
(nazwa i siedziba Wykonawcy) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 
DOTYCZY:  DOSTAWA 4 KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UCZNIÓW - UCZESTNIKÓW 

PROJEKTU: „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”  nr RPMA.10.01.01-14-
b601/18 

 
ZAMAWIAJĄCY: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie i realizator projektu I Liceum 

Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 66,      
06-400 Ciechanów 

 
WYKONAWCA:   …………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
Nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. – tj. nie jestem/śmy 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: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
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.  

 
Nie jestem/jesteśmy zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub 
instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy 
chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)  
 
         Podpis(y): 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
Wzór umowy 

 
UMOWA nr ……../2020 

 
zawarta w dniu ………… 2020 r. w Ciechanowie pomiędzy: 
Powiatem Ciechanowskim 
NIP ………………       REGON  ……………. 
jednostka realizująca projekt: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego  
ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów 
reprezentowane  przez: 
Marzannę Zmysłowską – Dyrektora I LO 
zwaną dalej: "Zamawiającym", 
przy kontrasygnacie: 
Wioletty Matusiak – Głównego Księgowego  
a 
………………………… 
reprezentowanym przez 
............................... - .................................. 
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.  

 
 § 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem oraz instalacją i pierwszym uruchomieniem 4 
komputerów przenośnych dla uczniów - uczestników projektu: „Kompetencje kluczowe drogą do 
sukcesu” nr RPMA.10.01.01-14-b601/18 . 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu 
zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonanie czynności, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, a są 
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

6. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach RPO WM 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie  10.1 
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. 

  
§ 2 

Termin realizacji  
Termin dostawy przedmiotu umowy ustala się maksymalnie na 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy i upływa w dniu ……………………. 2020 r. 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
1.  Zamawiający przystąpi i dokona odbioru na zasadach określonych w § 5. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania umowy. 



 
 
 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach; 
2) zaproponowania Zamawiającemu na piśmie terminu dostawy, na co najmniej 3 dni robocze przed 

proponowaną datą dostawy; 
3) dostawy całości przedmiotu zamówienia jednorazowo, w jednym dniu roboczym, uzgodnionym 

wcześniej z Zamawiającym; 
4) dostawy przedmiotu umowy nowego, kompletnego i gotowego do użytkowania bez żadnych 

dodatkowych zakupów i inwestycji, wolnego od wad technicznych i prawnych, zgodnie z wymogami 
Zamawiającego i pierwszym uruchomieniem, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem 
odbioru przedmiotu zamówienia; 

5) zapewnienia przy pierwszym uruchomieniu urządzeń odpowiedniego nadzoru technicznego oraz 
pracownika o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego wykonania tych czynności; 

6) przekazania wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z dostarczonym 
sprzętem, w tym: instrukcje obsługi, książki napraw, karty gwarancyjne i kompletną dokumentacje 
serwisową, szczegółową instrukcję użytkowania w języku polskim oraz wszystkie inne dokumenty nie 
wymienione powyżej, które to dokumenty powinien posiadać Zamawiający zgodnie z wymaganiami 
przepisów prawa; 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 

8) zapewnienia transportu dla przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 5 
Odbiory 

1.   Odbiór końcowy dokonany będzie po zrealizowaniu dostawy przedmiotu zamówienia. 
2. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów, 

wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 6), pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru. 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać w obecności Zamawiającego pierwszego, kontrolnego 
uruchomienia wszystkich elementów przedmiotu umowy, wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do 
dokonywania czynności odbioru końcowego. 

6. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą 
do dokonania rozliczeń Stron.  

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę 
podpisania przez wszystkie Strony Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

9. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7 stanowi podstawę dla Wykonawcy do 
wystawienia faktury z tytułu należności wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

10. Z dniem podpisania protokołu końcowego przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego. 
11. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu potwierdzającego wykonanie 

dostawy, niezawierającego zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Po protokolarnym odbiorze zamówienia 
Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony sprzęt komputerowy. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Kwota należna Wykonawcy, zgodnie z ceną ofertową, nie może przekroczyć kwoty wynoszącej: 
……………… zł (słownie złotych: ………………………………………………..……………..). 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1. 



 
 
 
 

3. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury/rachunku*.  (*niepotrzebne skreślić) 

5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………… w ciągu 14 dni od daty 
przedłożenia faktury w postaci elektronicznej poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania lub w 
postaci papierowej do siedziby Zamawiającego i po dokonanym odbiorze, w przypadku otrzymania na 
rachunek bankowy Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej środków na realizację projektu. W 
przypadku nieprzekazania Zamawiającemu środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą, termin 
płatności wynagrodzenia liczy się od daty przekazania środków finansowych na rachunek 
Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie rozliczane będzie na podstawie faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy i złożeniu przez 
Wykonawcę faktury.  

7. Podstawą do zapłaty faktury jest protokół odbioru końcowego. 
8. Za dzień zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 
9. Wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym/indywidualnym (wirtualnym)*. 
10.  W przypadku, gdy wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem indywidualnym (wirtualnym) 

Wykonawca wskazuje, iż dla tego rachunku wirtualnego prowadzony jest rachunek rozliczeniowy nr 
……………………………………………. 

11.  W przypadku zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 lub 10 Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy numer rachunku, który 
zgodny będzie z oświadczeniami Wykonawcy wynikającymi z niniejszego paragrafu. Zmiana rachunku 
bankowego nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. 

12.  W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT płatność, o której mowa 
w ust. 5 nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca oświadcza, że do 
rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5 prowadzony jest rachunek VAT. 

13.  W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT – Wykonawca 
oświadcza, że podane w ust. 5 i 10 rachunki płatnicze są zgodne z białą listą podatników (tj. wykazem 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 106). 

14.  Wykonawca oświadcza, iż urzędem skarbowym właściwym dla jego rozliczeń podatku od towarów 
i usług jest Urząd Skarbowy w …................................. . 

15.  W przypadku oświadczenia Wykonawcy, iż jest on czynnym podatnikiem VAT oraz w przypadku braku 
rachunku VAT do rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana z wykorzystaniem mechanizmu 
podzielonej płatność, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za zwłokę w dokonaniu tej 
płatności, w związku z tym iż nie zapewnił warunków do dokonania jej zgodnie ze złożonymi 
w niniejszym paragrafie oświadczeniami. 

 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.:………..……zł (słownie złotych: ………………) 
w formie …………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ma prawo do potrącenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kar umownych i wszelkich należności wynikających z umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 



 
 
 
 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie. 

6. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy 
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku czynności odbioru, w wysokości 0,2% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad;  

3) za opóźnienie w usunięciu awarii lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia powyżej liczby dni 
zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z kryterium czasu reakcji na zgłoszenie awarii (szybkość 
reakcji serwisu stanowiło kryterium oceny ofert). 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto. 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy, 
któremu nie dokonano zapłaty lub dokonano nieterminowej zapłaty; 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Zamawiający nie otrzyma z instytucji współfinansującej całości 
lub części dofinansowania przyznanego na realizację określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu umowy, 
Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu utraconej kwoty dofinansowania. 

6. Zakazuje się  potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz 
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania 
stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.  

7. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
6 ust. 1, 

 
§ 9 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy: na okres – ………… 

miesięcy (okres gwarancji jakości stanowił kryterium oceny ofert). 
2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem ….. 

miesięcy od dnia spisania protokołu końcowego odbioru. 
3. Dokument gwarancji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dacie odbioru, jako 

załącznik do protokołu. 



 
 
 
 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych pisemnie przez 
użytkownika wad w czasie maksymalnie do ………… dni roboczych (szybkość reakcji serwisu 
stanowiło kryterium oceny ofert). 

5. W przypadku odmowy usunięcia wady ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminu, 
o którym mowa w ust. 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, a w przypadku braku reakcji 
Wykonawcy na pisemne wezwanie do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
7. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. 
8. Z zakresu gwarancji wyłącza się usterki, będące następstwem uszkodzeń powstałych z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, eksploatacji niezgodnej z Instrukcją eksploatacji, samowolnych 
napraw, przeróbek lub zmian dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie osobom trzecim. 

 
§ 10 

Warunki odstąpienia od umowy 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje Prawo 

do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwo publicznemu, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 15 dni. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

 
§ 11 

Zmiany umowy 
1. Inicjatorem zmiany może być zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Warunkiem dokonania n/w zmiany 

umowy jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmiany, 
uzasadnienie zmiany (przyczynę), opis wpływu zmiany na wykonanie zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie zmiany terminu 
realizacji umowy o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 

1) w związku z koniecznością realizacji postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie 
podpisania umowy, a ze względów społecznych koniecznych do spełnienia, 

2) z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, w szczególności następstw działań 
administracyjnych oraz zawieszenia umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
formie aneksu do umowy w przypadku : 

1) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie wynikających z 
winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji 
przedmiotu umowy, 

4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do 
umowy. 

6. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID 
19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie 
zgodnym z art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 



 
 
 
 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych1. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące dane kontaktowe:  
1) Zamawiający: ……….……(imię i nazwisko), ……..… (telefon), …….…… (fax), …………(e-mail) 
2) Wykonawca: …………… (imię i nazwisko), ……….. (telefon), ………….. (fax), ………… (e-

mail).  
2. Faktura w postaci pisemnej  i wszelkie pisma doręczone będą przez strony na następujący adres: 

a) Zamawiający …………………………… 
b) Wykonawca …………………………… 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 1. 
4. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia w formie pisemnej lub elektronicznej stronie, 

do której jest adresowane. 
5. Zmiana wskazana w ust. 3 nie wymaga formy aneksu. 
6. Niedopełnienie obowiązku o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub faktura wysłane na adres wskazany 

w ust. 2 uznaje się za doręczone. 
7. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w 

drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać 
spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle 
realizacji umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 
9. Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie będą prowadziły do 

utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów umowy. 
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
     ………………………………….………        …………………………..………………… 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

                                                 
1 Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r., poz. 
374 ze zm). 


