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Załącznik Nr 1

Formularz ofertowy

......................................
Nazwa Oferenta
Do.......................................................
/nazwa Zamawiającego/
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na :
„Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni komputerowej, pracowni
przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery dla Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry zawód – pewna przyszłość” nr
WND-POKL.09.02.00-26-046/13
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”
Firma ……………………………………………………………………………………….…….
Nazwa i adres siedziby firmy
NIP: ……………….…………. Regon: …………..……...…….. Fax. …………………….……
mail.: ……………………………..
oferuje wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia za cenę brutto:................................................... zł
(słownie: .....................................................................................................................................zł)
1. Podejmujemy się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami,
przepisami w tym zakresie oraz należytą starannością.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania o zamówienie publiczne i
nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy, będący załącznikiem do specyfikacji, akceptujemy w całości
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w SIWZ.

…………………………….……..
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
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Załącznik Nr 2
....................................................................
(Nazwa i adres wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę i zakup sprzętu i
oprogramowania do pracowni komputerowej, pracowni przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery
dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry zawód –
pewna przyszłość” nr WND-POKL.09.02.00-26-046/13 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 907 z 2013r.) oświadczam, iż spełniam
warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
..............................., dnia ....................... 2013 r.

.............................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z ART. 24 ust. 1
W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na „Dostawę i zakup sprzętu i
oprogramowania do pracowni komputerowej, pracowni przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery
dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry zawód –
pewna przyszłość” nr WND-POKL.09.02.00-26-046/13 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 907 z 2013r.) oświadczam, że nie
podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
..................................., dnia ....................... 2013 r

.....................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)
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załącznik nr 3
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, w dniu …………… 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy:
1. Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, ul. Spółdzielcza 6,
reprezentowany przez: Dyrektora Tadeusza Niewygodę
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a,
2. …………………………………………………………………………………………………..
prowadzącym działalność na podstawie …………………………………………………..........
……………………………………………………………………………..…………………….po
siadającym REGON …………………………….. i NIP ……………………………………
zwanym dalej „Sprzedawcą”.
§1
1. Sprzedawca oświadcza, że będąc upoważnionym do sprzedaży sprzętu komputerowego i
wprowadzenia do obrotu oprogramowania, zgodnie ze złożoną ofertą w przetargu
nieograniczonym na "Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni
komputerowej, pracowni przedsiębiorczości i Szkolnego Ośrodka Kariery dla Zespołu
Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w ramach projektu „Dobry
zawód – pewna przyszłość” nr WND-POKL.09.02.00-26-046/13 dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” zobowiązuje
się przenieść na Zamawiającego własność sprzętu komputerowego oraz licencję na
korzystanie z oprogramowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
SIWZ, dostarczyć sprzęt i oprogramowanie nieodpłatnie i wydać go Zamawiającemu w
miejscu jego siedziby. Wraz ze sprzętem i oprogramowaniem sprzedawca jest zobowiązany
dostarczyć wszelką dokumentację niezbędną dla normalnego użytkowania sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania, zgodnie z polskimi przepisami prawa, w języku
polskim.
2. Zamawiający zobowiązuje się sprzęt komputerowy i oprogramowanie dostarczone zgodnie z
postanowieniami umowy odebrać protokołem po sprawdzeniu zgodności z zamówieniem i
zapłacić cenę ustaloną w umowie.
Projekt „Dobry zawód – pewna przyszłośd” realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-26-046/13-00
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pioczowie

3

www.kapitalludzki.gov.pl

www.pokl.sbrr.pl

www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Licencja, o której mowa w ust.1 jest licencją niewyłączną na czas nieokreślony i upoważnia
Zamawiającego do używania oprogramowania w prowadzonej przez niego działalności, na
sprzęcie komputerowym dostarczonym do jego siedziby, zgodnie z przeznaczeniem
oprogramowania.
4. Jeżeli używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga korzystania z
nalężących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności praw
autorskich lub znaków towarowych, Sprzedawca zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką
odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko
Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do tego
przedmiotu.
5. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim, wynikłe z ujawnienia
/udostępnienia/ lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji uzyskanych w
trakcie prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez pracowników Sprzedawcy.
§2
1. Cena za przedmiot zamówienia, zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą wynosi –
…………. zł brutto (słownie złotych :………………………….……………).
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest
zapłacić za przedmiot zamówienia do miejsca przeznaczenia oraz dokumentację niezbędną do
normalnego użytkowania.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica w Pińczowie na 2013 rok jako dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa Nr UDAPOKL.09.02.00-26-046/13-00 ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach).
§3
Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest jego wykonanie w ciągu 15 dni roboczych,
licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.
§4
1. Sprzedawca udziela co najmniej 24 miesięcznej pisemnej gwarancji na poprawne działanie
sprzętu i oprogramowania liczonej od dnia odbioru i zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
zauważonych w tym okresie błędów i usterek w miejscu instalacji, w terminie 48h od zgłoszenia.
2. Zgłoszenie wadliwego działania sprzętu i oprogramowania następuje pisemnie na adres
Sprzedawcy określony w umowie, faxem na numer ……………………. Bądź telefonicznie na
numer ………………………………… .
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3. Sprzedawca jest zobowiązany wydać jednocześnie ze sprzętem komputerowym i
oprogramowaniem dokument gwarancyjny wydany przez siebie lub osobę trzecią. Zagubienie
dokumentu nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji o ile jest on w stanie
wykazać nabycie sprzętu lub oprogramowania.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi za wady.
5. Jeżeli Sprzedawca lub gwarant po ich wezwaniu do wymiany sprzętu albo oprogramowania lub
usunięcia wad, nie dopełni obowiązku wymiany lub usunięcia wady w terminie określonym w
ust. 1 Zamawiający może usunąć wady w drodze naprawy na ryzyko i koszt Sprzedawcy,
zachowując uprawnienia z tytułu gwarancji.

§5
1. Z czynności odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania Strony umowy sporządzają
protokół, w którym określą, czy Zamawiający dokonuje odbioru sprzętu i oprogramowania, czy
sprzęt i oprogramowanie dostarczono w ilości wymaganej i w stanie kompletnym z punktu
widzenia udzielonego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający może odmówić odbioru sprzętu komputerowego i oprogramowania w przypadku,
gdy nie będzie ono dostarczone w ilości zamówionej lub w stanie kompletnym, a stan
techniczny zewnętrznych opakowań sprzętu komputerowego lub oprogramowania będzie
wskazywał na jego uszkodzenie. W razie odmowy odbioru sprzętu i oprogramowania uważa
się, iż nie zostały one dostarczone.
3. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż przeniesienie własności i licencji oraz wszelkie skutki
prawne z tym związane, nastąpią po podpisaniu przez Zamawiającego w protokole
oświadczenia o odbiorze przedmiotu zamówienia.
§6
1. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający zapłaci cenę określoną w § 2 ust. 1 umowy przelewem
na konto bankowe Sprzedawcy: ………………………………………………… w terminie 30
dni po doręczeniu przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół w którym Zamawiający stwierdził, iż
odbiera cały zamówiony przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy. Strony umowy
ustalają, iż dniem zapłaty ceny będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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3. Sprzedawca za zrealizowany przedmiot zamówienia wystawi fakturę na:
Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Pińczowie
ul. Spółdzielcza 6
28-400 Pińczów
NIP 662-10-34-843
§7
1. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z
postanowieniami umowy, Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 %
ceny brutto określonej w § 2 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki Sprzedawcy w usunięciu błędów i usterek w terminie określonym w § 4
ust. 1 umowy Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny
brutto określonej w § 2 ust.1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
3. W przypadku gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. Strony umowy ustalają, iż w przypadku gdy opóźnienie Sprzedawcy w dostarczeniu sprzętu
komputerowego i oprogramowania przekroczy 7 dni od ustalonego w umowie terminu,
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. W takiej sytuacji Sprzedawca jest zobowiązany
zapłacić Zamawiającemu w terminie 7 dni karę umowną oraz wszelkie koszty związane z
zawarciem, wykonaniem i odstąpieniem od umowy, jak też zrekompensować w pełni
poniesioną szkodę.
§8
1. Wszelkie oświadczenia składane drugiej Stronie w wykonaniu postanowień niniejszej umowy,
za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 2, wymagają formy pisemnej i będą przesłane
listem poleconym, na adres strony określony w niniejszej umowie.
2. Brak pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, w razie zwrotu przesłanej
korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod podanym adresem w dacie
zwrotu korespondencji.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem
art. 144 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 907 z 2013r. z
późn. zm.).
Projekt „Dobry zawód – pewna przyszłośd” realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-26-046/13-00
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pioczowie

6

www.kapitalludzki.gov.pl

www.pokl.sbrr.pl

www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Niniejsza umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

SPRZEDAWCA:
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