
 
 

  

  Załącznik nr 1/PAKIET I do SIWZ 

 

OFERTA 

złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

Adres: ......................................................................................................................................................... 
/siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności/  
 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..………………; e-mail: ……….…………………………………………… 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci  

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  

 

dotyczy: PAKIET I:    SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę łączną (X11):  ……………………….…… zł brutto  

     (słownie:...................................................................................... zł), w tym podatek ………..% VAT 

zgodnie ze szczegółową wyceną zamówienia jak niżej: 

 

2. Oświadczam/-y, iż oferuję/-my 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w ramach 

kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA (X2) oferuję/-my liczone od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia:  

 

3. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 25.08.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w ramach kryterium TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (X3) oferuję/-my termin realizacji zamówienia do:   //   
                       /dzień/miesiąc/rok/ 

 /należy wskazać datę w przedziale od dnia 18.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r./ 
 

4. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

 

L.p. 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
MARKA 

OFEROWANY 

MODEL 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  
 

w PLN 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

ŁĄCZNA 

BRUTTO  
 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

 
 

 

 

 
43 

 

………. …  
 

2. 

Urządzenie wielofunkcyjne 

(drukarka, skaner, kopiarka)  

- atramentowe 

 
 

 

 

 
18 

 

……….…. 

 

 

PODKRYTERIUM 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 

ZAKRES MOŻLIWY  

DO ZAOFEROWANIA 

OFERTA WYKONAWCY 

 

(należy podać oferowaną wielkość 

parametru wraz z jednostką) 

1 2 3 4 

(X21)  
Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X22)  
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 

skaner, kopiarka) - atramentowe 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 



 
 

  
 

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(1)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(1)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(1)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 

6. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku 

odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

7. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                           /podać liczbę stron/  

 

8. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2020 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 1/PAKIET II do SIWZ 

 

OFERTA 

złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

Adres: ......................................................................................................................................................... 
/siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności/  
 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..………………; e-mail: ……….…………………………………………… 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci  

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  

 

dotyczy: PAKIET II:    SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę łączną (X11):  ……………………….…… zł brutto  

     (słownie:...................................................................................... zł), w tym podatek ………..% VAT 

zgodnie ze szczegółową wyceną zamówienia jak niżej: 

 

2. Oświadczam/-y, iż oferuję/-my 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w ramach 

kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA (X2) oferuję/-my liczone od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia:  

 

3. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 25.08.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w ramach kryterium TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (X3) oferuję/-my termin realizacji zamówienia do:   //   
                       /dzień/miesiąc/rok/ 

 /należy wskazać datę w przedziale od dnia 18.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r./ 
 

4. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

L.p. 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
MARKA 

OFEROWANY 

MODEL 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  
 

w PLN 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

ŁĄCZNA 

BRUTTO  
 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

 
 

 

 

 
43 

 

………. …  
 

2. 

Urządzenie wielofunkcyjne 

(drukarka, skaner, kopiarka)  

- atramentowe 

 
 

 

 

 
18 

 

……….…. 

 

 

PODKRYTERIUM 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 

ZAKRES MOŻLIWY  

DO ZAOFEROWANIA 

OFERTA WYKONAWCY 

 

(należy podać oferowaną wielkość 

parametru wraz z jednostką) 

1 2 3 4 

(X21)  
Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X22)  
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 

skaner, kopiarka) - atramentowe 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 



 
 

  

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(1)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(1)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(1)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 

6. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku 

odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

7. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                           /podać liczbę stron/  

 

8. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2020 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 1/PAKIET III do SIWZ 

 

OFERTA 

złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

Adres: ......................................................................................................................................................... 
/siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności/  
 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..………………; e-mail: ……….…………………………………………… 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci  

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  

 

dotyczy: PAKIET III:    SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę łączną (X11):  ……………………….…… zł brutto  

     (słownie:...................................................................................... zł), w tym podatek ………..% VAT 

zgodnie ze szczegółową wyceną zamówienia jak niżej: 

 

2. Oświadczam/-y, iż oferuję/-my 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w ramach 

kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA (X2) oferuję/-my liczone od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia:  

 

3. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 25.08.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w ramach kryterium TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (X3) oferuję/-my termin realizacji zamówienia do:   //   
                       /dzień/miesiąc/rok/ 

 /należy wskazać datę w przedziale od dnia 18.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r./ 
 

4. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni.  

 

L.p. 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
MARKA 

OFEROWANY 

MODEL 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  
 

w PLN 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

ŁĄCZNA 

BRUTTO  
 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

 
 

 

 

 
43 

 

………. …  
 

2. 

Urządzenie wielofunkcyjne 

(drukarka, skaner, kopiarka)  

- atramentowe 

 
 

 

 

 
18 

 

……….…. 

 

 

PODKRYTERIUM 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 

ZAKRES MOŻLIWY  

DO ZAOFEROWANIA 

OFERTA WYKONAWCY 

 

(należy podać oferowaną wielkość 

parametru wraz z jednostką) 

1 2 3 4 

(X21)  
Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X22)  
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 

skaner, kopiarka) - atramentowe 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 



 
 

  

 

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(1)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(1)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(1)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 

6. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku 

odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

7. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                           /podać liczbę stron/  

 

8. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2020 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 1/PAKIET IV do SIWZ 

 

OFERTA 

złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

Adres: ......................................................................................................................................................... 
/siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności/  
 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..………………; e-mail: ……….…………………………………………… 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci  

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  

 

dotyczy: PAKIET IV:    SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę łączną (X11):  ……………………….…… zł brutto  

     (słownie:...................................................................................... zł), w tym podatek ………..% VAT 

zgodnie ze szczegółową wyceną zamówienia jak niżej: 

 

2. Oświadczam/-y, iż oferuję/-my 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w ramach 

kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA (X2) oferuję/-my liczone od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia:  

 

3. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 25.08.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w ramach kryterium TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (X3) oferuję/-my termin realizacji zamówienia do:   //   

                       /dzień/miesiąc/rok/ 
 /należy wskazać datę w przedziale od dnia 18.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r./ 
 

4. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

 

L.p. 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
MARKA 

OFEROWANY 

MODEL 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  
 

w PLN 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

ŁĄCZNA 

BRUTTO  
 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

 
 

 

 

 
60 

 

………. …  
 

2. Projektor z ekranem  
 

 

 

 
7 

 

……….…. 

 

 

PODKRYTERIUM 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 

ZAKRES MOŻLIWY  

DO ZAOFEROWANIA 

OFERTA WYKONAWCY 

 

(należy podać oferowaną wielkość 
parametru wraz z jednostką) 

1 2 3 4 

(X23)  
Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X24)  Projektor z ekranem 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 



 
 

  

 

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(1)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(1)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(1)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 

6. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku 

odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

7. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                           /podać liczbę stron/  

 

8. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2020 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 1/PAKIET V do SIWZ 

 

OFERTA 

złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

Adres: ......................................................................................................................................................... 
/siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności/  
 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..………………; e-mail: ……….…………………………………………… 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci  

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  

 

dotyczy: PAKIET V:    SPRZĘT KOMPUTEROWY 

 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę łączną (X11):  ……………………….…… zł brutto  

     (słownie:...................................................................................... zł), w tym podatek ………..% VAT 

zgodnie ze szczegółową wyceną zamówienia jak niżej: 

 

2. Oświadczam/-y, iż oferuję/-my 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w ramach 

kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA (X2) oferuję/-my liczone od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia:  

 

3. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 25.08.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w ramach kryterium TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (X3) oferuję/-my termin realizacji zamówienia do:   //   

                       /dzień/miesiąc/rok/ 
 /należy wskazać datę w przedziale od dnia 18.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r./ 
 

 

4. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

L.p. 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
MARKA 

OFEROWANY 

MODEL 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  
 

w PLN 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

ŁĄCZNA 

BRUTTO  
 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

 
 

 

 

 
60 

 

………. …  
 

2. Projektor z ekranem  
 

 

 

 
6 

 

……….…. 

 

 

PODKRYTERIUM 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 

ZAKRES MOŻLIWY  

DO ZAOFEROWANIA 

OFERTA WYKONAWCY 

 

(należy podać oferowaną wielkość 
parametru wraz z jednostką) 

1 2 3 4 

(X23)  
Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X24)  Projektor z ekranem 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 



 
 

  

 

 

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(1)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(1)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(1)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 

6. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku 

odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

7. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                           /podać liczbę stron/  

 

8. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2020 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 1/PAKIET VI do SIWZ 

OFERTA 

złożona przez: 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................. 

 

Adres: ......................................................................................................................................................... 
/siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności/  
 

Telefon:…………………………………………………………………………………………………... 

Faks: ……………………..………………; e-mail: ……….…………………………………………… 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci  

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19  
 

dotyczy: PAKIET VI:    SPRZĘT KOMPUTEROWY 
 
 

1. Oferuję/-jemy wykonanie zamówienia za cenę łączną (X12):  ……………………….…… zł brutto  

     (słownie:...................................................................................... zł), w tym podatek ………..% VAT 

zgodnie ze szczegółową wyceną zamówienia jak niżej: 

 

2. Oświadczam/-y, iż oferuję/-my 24 miesiące gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot 

zamówienia liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w ramach 

kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA (X2) oferuję/-my liczone od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia:  

 

L.p. 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 
MARKA 

OFEROWANY 

MODEL 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO  
 

w PLN 

ILOŚĆ 

WARTOŚĆ 

ŁĄCZNA 

BRUTTO  
 

(kol. 5 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

 
 

 

 

 
40 

 

………. …  
 

2. 

Urządzenie wielofunkcyjne 

(drukarka, skaner, kopiarka)  

- atramentowe 

 
 

 

 

 
15 

 

……….…. 

 

3. Projektor z ekranem    10 ……….…. 

4. 
Komputer stacjonarny  

z peryferiami  
   2 ……….…. 

5. Monitor komputerowy    2 ……….…. 

 

PODKRYTERIUM 

 

PRZEDMIOT DOSTAWY 

 

ZAKRES MOŻLIWY  

DO ZAOFEROWANIA 

OFERTA WYKONAWCY 

 
(należy podać oferowaną wielkość 

parametru wraz z jednostką) 

1 2 3 4 

(X25)  
Komputer przenośny/notebook  

z systemem operacyjnym  

i wyposażeniem dodatkowym 

min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X26)  
Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, 

skaner, kopiarka) - atramentowe 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 

(X27) Projektor z ekranem 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
…………… 

(X28) 
Komputer stacjonarny  

z peryferiami 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 

(X29) Monitor komputerowy 
min.    24 miesiące 

maks.  36 miesięcy 
……………. 



 
 

  

 

3. Oświadczam/-y, iż zobowiązuję/-jemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 25.08.2020 r., z zastrzeżeniem, iż w ramach kryterium TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (X3) oferuję/-my termin realizacji zamówienia do:   //   

                       /dzień/miesiąc/rok/ 
 /należy wskazać datę w przedziale od dnia 18.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r./ 
 

 

4. Oświadczam/-y, iż zapoznałem/-liśmy się z postanowieniami umownymi i akceptuję/-jemy ich treść, 

w tym warunki płatności wynagrodzenia z terminem wynoszącym 30 dni. 

 

5. Zamierzam/-y powierzyć następującym podwykonawcom do wykonania nw. zakres (części) 

zamówienia:  
 

 

LP. FIRMA PODWYKONAWCY 
(1)

 ZAKRES (CZĘŚĆ) ZAMÓWIENIA 
(1)

 

1 2 3 

1   

(...)   
 

(1)
 w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi tabelę 

formularza niewypełnioną (puste pole), Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie 

siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.  
 
 

6. Oświadczam/-y, że ………………………….. do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

      /należy wpisać: „zaliczamy się”  lub  „nie zaliczamy się”/ 
 

Informacja służy Zamawiającemu do rzetelnego wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Powyższa informacja nie stanowi o ważności oferty. W przypadku braku 

odpowiedniego wypełnienia, Wykonawca zostanie poproszony o podanie niniejszej informacji.  

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy definiuje art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 

 

7. Ofertę składam/-y na ….………..……. stronach kolejno ponumerowanych. 
                                           /podać liczbę stron/  

 

8. Ofertę sporządzono w dniu ………….……2020 roku. 
 

 

 
….………………………………………………. 

      /pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
 

 

 

 

 

 



 
 

  

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Nazwa/Firma Wykonawcy: ................................................................................................................  

 

Adres Wykonawcy: ............................................................................................................................ 

 

OŚWIADCZENIE STANOWIĄCE WSTĘPNE POTWIERDZENIE, ŻE 

WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU *  
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu 

komputerowego w ramach projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie epidemii COVID-19 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Bytomiu 

DOTYCZY PAKIET nr : ………….… (wpisać odpowiednio: PAKIET I i/lub PAKIET II i/lub PAKIET III  

i/lub PAKIET IV i/lub PAKIET V i/lub PAKIET VI)  
 

oświadczam/-y, co następuje: 
 

1) oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych; **  
 

2) oświadczam/-y, że nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; **  
 

3) na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 10 rozporządzenia *** 

oświadczam/-y, że dokument, o którym mowa w cz. VI ust. 5 specyfikacji (SIWZ): 

a) Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. 

pod adresem: 

      https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx   

      https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs   
   

zaznaczyć X we właściwym polu, (jeżeli dotyczy)  
 

b) Zamawiający przechowuje zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

w sprawie nr ………………………………………… i potwierdzam/-y, iż jest on aktualny; 
/wskazać nr sprawy lub nazwę postępowania, w którym wcześniej złożono dokument/ 

 

4) oświadczam/-y, 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 ww. informacji. 
 

 

………………...……, dnia ………….……. r.                  

   (miejscowość) 
                                                                          

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

 /podpis podmiotu składającego 

oświadczenie lub osoby/osób upoważnionych/ 
 

* w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 
____________________________________________________________________________________________ 

 **jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1  

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy należy odpowiednio zmodyfikować treść oświadczenia, tj. 

oświadczyć, które z podstaw wykluczenia wobec niego zachodzą wraz z jednoczesnym oświadczeniem  

o podjętych środkach naprawczych zgodnie z art. 24 ust. 8 cyt. ustawy (instytucja samooczyszczenia,  

self-cleaning).  
-____________________________________________________________________________________________ 

*** Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs


 
 

  

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Postanowienia umowne 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie oferty Wykonawcy została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się do dostawy (zakup, transport, wniesienie)  

sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Opis przedmiotu dostawy oraz ilości zamawianego asortymentu zawarto w załączniku nr 1  

do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy  
do dnia …………... (tj. w dacie wynikającej z treści złożonej oferty Wykonawcy) na adres: Noclegownia 

w Bytomiu ul. Kosynierów 26, 41-907 Bytom (pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego). Miejsce 

dostawy może ulec zmianie na inną lokalizację w obrębie Gminy Bytom, o czym Wykonawca zostanie 

poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu telefonicznie, co następnie potwierdzi mail-em, gotowość  

do dostarczenia przedmiotu umowy w dacie zapewniającej zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 

umowy.   

5. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, zapakowany 

w oryginalnych opakowaniach producenta oraz objęty co najmniej standardowym pakietem usług 

gwarancyjnych zawartych w cenie, z uwzględnieniem okresów gwarancji i rękojmi zaoferowanych 

w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Osobą odpowiedzialną za odbiór towaru ze strony Zamawiającego jest/są Pan/i …………… 

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

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ustalonym z Zamawiającym dniu roboczym, tj.  

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie protokół 

odbioru podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń, przy czym odebranie przedmiotu 

umowy nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dostarczonego przedmiotu. 

8. Po dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiający w terminie 3 dni dokona jego weryfikacji  

w zakresie spełnienia wymagań określonych w umowie i załącznikach do umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru braków, wad, usterek przedmiotu zamówienia  

lub niezgodności dostawy z parametrami określonymi w ofercie, Zamawiający może odmówić 

odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi brakami, wadami lub usterkami, wyznaczając 

termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji w protokole odbioru zostanie wskazany nieodebrany 

asortyment ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 5 dni. 

10. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt braków/wad/usterek, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania 

dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru mają zastosowanie zapisy ust. 4-10 

oraz postanowienia § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wraz z dostawą przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne, 

instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) postępować z należytą starannością; 

2) dostarczyć przedmiot umowy odpowiadający obowiązującym normom i przepisom prawa,  

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP i ochrony środowiska. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i skutki związane z realizacją umowy,  

w szczególności: 

1) spowodowane dostawą przedmiotu umowy złej jakości lub zaniechania dostawy w części  

lub całości; 

2) spowodowane na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie. 



 
 

  

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę  

nie przekroczy kwoty: …………….. zł netto (słownie: ………………………. /100), tj. kwoty: 

…………….. zł brutto (słownie: ………………………. /100), w tym ….. % podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy i nie podlega waloryzacji i zmianom, z zastrzeżeniem przypadków określonych 

w  § 6 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony przedmiot przelewem na rachunek 

bankowy  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy  

bez zastrzeżeń.  

4. Ustala się, iż wynagrodzenie płatne będzie: 

1) w częściach, w wysokości należnej za część dostarczonego przedmiotu zamówienia, tj.  

w wysokości wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych przez liczbę dostarczonego 

przedmiotu umowy – w przypadku realizacji zamówienia etapami; 

2) w całości – w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie dostarczony jednorazowo.  

5. Faktury należy wystawiać na Gminę Bytom, ul. Parkowa 2, NIP 626-298-85-82, REGON 

276255269, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom.  
6. Ustala się, iż faktury należy, (jeżeli dotyczy) dostarczyć na adres Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom.  
7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy w …………………………; 

2) podany na fakturach rachunek bankowy będzie znajdować się na „białej liście podatników”,  

o której mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest  

dla niego rachunek VAT.  

8. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne – przesyłane za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, skrzynka PEPPOL nr 6260335120 lub pisemne. 

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy. 

11. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP). 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy – zgodnie z treścią oferty Wykonawcy - zostanie 

wykonany z udziałem: 

1) podwykonawcy - ………………………… w zakresie  ……………..……………; 

2) podwykonawcy - ………………………… w zakresie  …………….…………….. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać 

Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 2 poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 

pkt 3 i § 6 ust. 2. 

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań  

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy  

tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy. 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  

w formie kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną za: 

1) niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wynikających z umowy, w tym terminu dostawy,  

o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy - wysokości 0,2 % całkowitej wartości umowy, o której 

mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2) niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi 

- w wysokości 0,1 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  

lub usterek; 



 
 

  

3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidują kary umowne 

w związku z niedotrzymaniem warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonych 

do zapłaty faktur. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych 

do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej 

części w terminie 14 dni od dnia jej nałożenia. 

§ 6 

1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. 

Strony przewidują możliwość: 

1) zmiany strony umowy, tj. w sytuacji wystąpienia następstwa prawnego wynikającego  

z odrębnych przepisów; 

2) zmiany Wykonawcy: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga  

to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań względem jego podwykonawców; 

3) dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu 

podwykonawstwa, wprowadzenie nowego podwykonawcy, zrezygnowanie z podwykonawcy 

bądź wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części zamówienia przeznaczonej 

do wykonania w ramach podwykonawstwa, (o których mowa w § 4 ust. 1 umowy); 

4) zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku: 

a) zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, 

b) zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT, o której mowa w art. 83 ustawy  

o podatku od towarów i usług (dotyczy części PAKIET VI); 

5) zmiany postanowień umowy, których konieczność wprowadzenia jest wynikiem zmian 

obowiązującego prawa bądź działań organów państwowych, samorządowych, sądowych  

lub administracyjnych; 

6) wprowadzenia do umowy zmian dotyczących realizacji dodatkowych dostaw   

od dotychczasowego Wykonawcy nieobjętych niniejszą umową, o ile stały się niezbędne  

i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  

lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszej umowy,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

7) dokonania zmiany postanowień umownych, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych 

warunków: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy; 

8) wprowadzenia zmian nieistotnych, niezależnie od ich wartości, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1e 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

9) wprowadzenia zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza  

od 10 % wartości umowy określonej pierwotnie w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

10) zastąpienia zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy innym w sytuacji: 

a) gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest dostarczenie 

przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania 



 
 

  

techniczne lub technologiczne, z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy zostaną zachowane,  

a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu, 

b) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanych elementów przedmiotu 

zamówienia i zastąpienia ich innym rozwiązaniem umożliwiającym należyte wykonanie 

umowy, o ile rozwiązanie będzie spełniało wszystkie wymagania wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a wynagrodzenie nie ulegnie 

podwyższeniu, 

c) zastąpienia zaoferowanego przedmiotu zamówienia innym spełniającymi wymagania 

Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić  

w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji pierwotnie zaoferowanego  przedmiotu 

lub brakiem dostępności na rynku uniemożliwiającym dotrzymanie terminu dostawy zgodnie 

ze złożoną ofertą Wykonawcy. 
 

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku  

wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Stron umowy na jej dokonanie. Jakiekolwiek 

zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej  

w formie aneksu.  

§ 7 

1. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy 24 miesięcy gwarancji i rękojmi liczonych 

od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca udziela na wskazany poniżej przedmiot umowy następującej gwarancji liczonej od dnia 

odbioru przedmiotu zamówienia [treść ustępu będzie wprowadzona (ew. odpowiednio dostosowana)  

do umowy, jeżeli wybrana oferta otrzyma dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert – gwarancja  

i rękojmia]: 

1) komputer przenośny/notebook ……….miesiące gwarancji (dotyczy PAKIET I–VI); 

2) urządzenie wielofunkcyjne ……… miesiące gwarancji (dotyczy PAKIET I-III i PAKIET VI); 

3) projektor z ekranem ……… miesiące gwarancji (dotyczy PAKIET IV-VI); 

4) komputer stacjonarny ……… miesiące gwarancji (dotyczy PAKIET VI); 

5) monitor komputerowy ……… miesiące gwarancji (dotyczy PAKIET VI). 
 

3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy, do dnia 

odbioru z naprawy sprawnego przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad/usterek dostarczonego przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko. 

5. Wykonawca odpowiada za wady/usterki również po okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 

jeżeli Zamawiający: 

1) powiadomił Wykonawcę o ich wystąpieniu przed upływem okresu gwarancji i rękojmi; 

2) udowodni, iż wada/usterka istniała przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek ze względu na wysokość kosztów  

ich usunięcia. 

7. W razie stwierdzenia wad/usterek w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający prześle 

reklamację Wykonawcy, który w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi usunie wadę/usterkę  

lub wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy, w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia 

reklamacji. 

8. Strony umowy uznają, że w razie wątpliwości niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny 

uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad/usterek  

w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości. 

9. W sprawach nieuregulowanych stosuje się art. 556-581 Kodeksu Cywilnego. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji  

i rękojmi na pozostałe podmioty, w imieniu i na rzecz których działa Zamawiający (powyższy zapis 

dotyczy PAKIETU VI). 

§ 8 

1. W razie zaistnienia 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 bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 



 
 

  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach również w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem iż zwłoka w dostawie przedmiotu umowy 

uprawniająca  Zamawiającego do odstąpienia od umowy następuje z dniem 26.08.2020 r.; 

2) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy uniemożliwiającego jego użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem; 

3) w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymaganiom 

Zamawiającego określonym w umowie; 

4) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy; 

5) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn odstąpił od wykonywania przedmiotu umowy  

lub jego części. 

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczania  

i dochodzenia kar umownych z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej - pod rygorem nieważności takiego  

oświadczenia - i powinno zawierać uzasadnienie odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół 

zaawansowania prac, który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia  

za wykonanie części przedmiotu zamówienia do dnia spisania tego protokołu. 

§ 9 

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta 

Wykonawcy z dnia: …………… r. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

i przepisy obowiązujące w obrocie towarami o ile przepisy ustawy prawo zamówień publicznych  

nie stanowią inaczej. 

§ 11 

Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

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

       ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Załączniki do umowy: 

załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia wraz z ewentualnymi zmianami lub wyjaśnieniami 

załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi poprawkami lub wyjaśnieniami 

 


