Postępowanie znak: ZO/FRWiM/25/2017
Iława, dnia 09.11.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół
podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu,
Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie
zasady konkurencyjności.
§I. Zamawiający: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON
280024779, tel. 089 648 76 69, e-mail: biuro@fundacjawm.pl, strony internetowe zamawiającego:
http://www.fundacjawm.pl
§II. Tryb udzielenia zamówienia:
1.

2.

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych na stronie
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresiekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszuspolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na
dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół
podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu,
Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w
trybie zasady konkurencyjności. Postępowanie znak ZO/FRWiM/25/2017
Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego:
1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
3) Każdorazowo gdy w niniejszej ogłoszeniu jest mowa o:
a) „Wykonawcy”, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie umowy, złożyła ofertę lub zawarła
umowę.
b) „ZO” - należy przez to rozumieć niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami;
c) „Ofercie najkorzystniejszej”, należy przez to rozumieć ofertę najkorzystniejszą z uwzględnieniem
wszystkich kryteriów oceny ofert

§III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia
Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie,
Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie:
1) Tablet - 48 szt.
2) Tablica interaktywna(1) - 9 szt.
3) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym - 100 szt.
4) Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym - 26 szt.
5) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 10szt.
6) Tablice interaktywne do pracowni komputerowych - 10 szt.
7) Tablice suchościeralne - 10szt.
8) Projektor(rzutnik) - 10 szt.
9) Niszczarka - 12szt.
10) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym - 10 szt.
11) Oprogramowanie do 100 komputerów AIO z pkt 3 w 6 pracowniach) i komputerów przenośnych z pkt 4) pakiet biurowy - 26 lic. - ogółem 126 licencji.
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12) SWITCH 24 porty - 3 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2, do niniejszego Zapytania Ofertowego
zwanego dalej „ZO”.
3. Wymienione w załączniku nr 2 sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe, pozostały sprzęt elektroniczny
oraz okablowanie muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku
polskim.
4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność)
nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft
Windows.
2) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich
prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).
3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub
usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.
4) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą
Internetu lub telefonicznie.
5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
6) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem
ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być ograniczony poprzez
wymogi logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny
dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze modelu urządzenia.
7) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery
wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować
parametry oferowanego sprzętu.
8) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań –
Protokołu Odbioru Jakościowego,
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
10) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia,
uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania.
11) Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr 2 do ZO dla
poszczególnych urządzeń.
12) Wymaga się aby dostarczone i wykonane okablowanie posiadało gwarancję i rękojmię na min. 36 miesięcy od
dnia dostawy. Gwarancja, rękojmia na okablowanie nie podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert.
13) Zamawiający informuje, że nie posiada planów, schematów miejsc, w których mają być zainstalowane
zestawy interaktywne i monitory. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie
ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągniecie zakładanych celów.
5. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu spowoduje odrzucenie oferty
jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia
oferowanego sprzętu i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi w załączniku nr
2 do ZO. Zamawiający informuje, że nie wymaga wskazania szczegółowych parametrów technicznych, z wyjątkiem
tych, które podlegają ocenie ofert.
6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30213100-6 –
komputery przenośne, 30213000-3 - komputery osobiste, 48624000-8 - pakiety oprogramowania dla systemów
operacyjnych komputerów osobistych (PC), 30195200-4 tablice do elektronicznego kopiowania lub akcesoria,
38652100-1 - projektory, 30241000-0 - oprogramowania komputerowe, 30241200-2 - oprogramowania
aplikacyjne, 30191400-8 - Niszczarki, 30213200-7 - Komputer tablet, 32420000-3 - urządzenia sieciowe.
7. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na sprzęt elektroniczny, oprogramowanie jakościowo
równoważny pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy na wysokim poziomie i zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych w stosunku do wskazanych w ZO (załącznik nr 2 do ZO) oraz będą zgodne
pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych,
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
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3)
4)
5)
6)

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, wydajność),
parametrów bezpieczeństwa użytkowania
Funkcjonalności
minimalne parametry równoważności zostały określone w załączniku nr 2 do ZO.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia urządzenia, systemy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Wymieniony w ust. 1 pkt. 1)-11) sprzęt i oprogramowanie należy dostarczyć do niżej wymienionych szkół:
1) Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
2) Szkoła Podstawowa w Piotrkowie,
3) Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich,
4) Szkoła Podstawowa w Lubnowy Małe,
5) Szkoła Podstawowa w Rumienicy,
6) Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie,
7) Szkoła Podstawowa w Rożentalu,
8) Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
9) Szkoła Podstawowa w Sampławie,
10) Szkoła Podstawowa w Grabowie- Wałdykach.
10. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii
Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na
rozwój kompetencji, Poddziałanie Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów.
§IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo
lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do ZO, o którym
mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
2) wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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3.

Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia /nie
spełnia.

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty:
1.

Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot
zamówienia.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia (w przypadku oferty składanej elektronicznie skan
dokumentów):
1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego ZO,
2) Wykaz oferowanego sprzętu oraz paramenty techniczne zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ZO.
3) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zapytania
Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy
wykonawca oddzielnie we własnym imieniu.
4) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
5) Potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej oryginał
dokumentu
3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, w
przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej
rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym
dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski,
będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty).
9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób
następujący:
1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200
Iława, Oferta w postępowaniu ZO/FRWiM/25/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników
projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach
Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i
Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 17.11.2017 r.,
godz.12.00.
2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów
dotyczących zaadresowania koperty.
10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego.
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2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
3) Przedstawiciel/ wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu
każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty
należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie.
4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
11. Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1) jej treść nie odpowiada treści ZO, z zastrzeżeniem możliwości poprawienia omyłki, w szczególności w oparciu
o treść ZO w sposób określony §VIII ust. 4 pkt 3) ZO,
2) wykonawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów,
3) zawiera niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia, jeżeli w toku oceny ofert Zamawiający
poweźmie wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia za wskazaną cenę i w związku z tym zasadne
jest wyjaśnienie elementów składowych oferty mających wpływ na cenę, a złożone wyjaśnienia nie
udowodnią, że cena gwarantuje realizację zamówienia;
4) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki
w swojej ofercie;
5) wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą o liczbę dni wymaganą w wezwaniu
Zamawiającego;
6) oferta niespełna któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub w przypadku gdy
Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do jego
wykluczenia w szczególności: brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym
zgodnie z załącznikiem nr 4,
7) W przypadku nie podania w tabeli załącznika 2 do ZO, producenta i modelu oferowanego sprzętu
spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych
parametrów technicznych oferowanych urządzeń z wymogami stawianymi w ZO.

§VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów
1.
2.

3.

4.

Znak Postępowania: ZO/FRWiM/25/2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja
(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z
Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy
zgłosili do zamawiającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu z zachowaniem tajności źródła pytania.
Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO.
Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer +48 648 76 69 lub na
adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za
wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W
przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży się
prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO pod adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl
Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
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5.
6.

7.
8.

9.

połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 13.11.2017r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień
lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i
telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu
zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców.
Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania
wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust. 4.
Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez podawania
źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, oraz umieści treść
odpowiedzi
na
stronie
Zamawiającego
http://www.fundacjawm.pl
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić
treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZO oraz umieści
treść
odpowiedzi
na
stronie
Zamawiającego
http://www.fundacjawm.pl
oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Elżbieta Glegoła tel. 0-89 648-76-69 e-mail: biuro@fundacjawm.pl

§VIII.
1.
2.
3.
4.

Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200
Iława, lub adres e-mail: biuro@fundacjawm.pl w terminie do dnia 17.11.2017 r. godz.12.00.
Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności:
1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną
niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w
tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę
oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę
jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne
ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami ZO, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze ZO, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może
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4)

dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jeżeli w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 4 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczną.

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Cena jednostkowe zawarte w ofercie są cenami ryczałtowymi (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie
zmiennymi do zakończenia realizacji dostaw
Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o
przekazaną przez Zamawiającego dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. ZO i
udzielane odpowiedzi na zapytania.
Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
W związku z sytuacją określoną w ust.1 i 2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, tym w szczególności koszty transportu, serwisu w okresie gwarancji.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dostarczony sprzęt oraz montaż.
Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdą pozycję określoną w tabeli formularza oferty (załącznik nr 1 do ZO).
Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221.).
Zastosowanie prawidłowej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy, który jako podatnik (przedsiębiorca) jest
zobowiązany do stosowania prawa podatkowego, a co za tym idzie prawidłowego wystawienia faktury VAT i
naliczenia podatku VAT o ile jest on należny. Zamawiający nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT w związku z
powyższym interesuje nas tylko cena brutto. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia będą dostarczone dla
placówek oświatowych.
Zamawiający nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają
obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić
zamawiający.
Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych
elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może
zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą
zawierać rażąco niską cenę.
Należy przewidzieć cały przebieg dostaw, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca
winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie
podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
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wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

2.
3.

4.

5.

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:

1

Cena (C)

60 %

2

Parametry techniczne sprzętu (Pts)

35%

3

Okres gwarancji (Gw)

5%

kryterium „Cena” (C) - (waga 60%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie
obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 60 pkt, gdzie:
C- oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin- oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Coferty- oznacza cenę badanej oferty
1) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie
z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1 do ZO) pkt. 1.
Punkty za kryterium „Parametry techniczne sprzętu” (waga 35%) - (Pts) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym
opisem:
1) punkty w przedmiotowym będą przyznawane według wzoru:
a)

Pts = (Ptcpob: Ptcsn) x 35 pkt gdzie:
Pts - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Parametry techniczne sprzętu
(Pts)”
Ptcpob (Pt1 + Pt2 + Pt3 + Pt4 + Pt5+ Pt6+ Pt7 +Pt8) - ilość punktów uzyskana przez ofertę badaną,
Ptcsn (Pt1 + Pt2 + Pt3 + Pt4 + Pt5+ Pt6+ Pt8) - największa ilość punktów uzyskana przez ofertę w
kryterium parametry techniczne sprzętu spośród zadeklarowanych w ofertach
Pt1 + Pt2 + Pt3 + Pt4 + Pt5+ Pt6+ Pt7+Pt8- punkty za poszczególne parametry techniczne sprzętu zgodnie
z poniższą tabelą:

Lp.

Parametry techniczne sprzętu

Punkty

Pt1 – Pamięć RAM w komputerze AIO.

1.

1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
operacyjnej RAM do 8GB

5

2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
operacyjnej RAM do 16GB

10

3) w przypadku braku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
operacyjnej RAM do 8GB lub 16GB,

0

Maksymalna ilość punktów za Pamięć RAM w komputerze AIO oznaczone
symbolem Pt1:
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10

2

Pt2 – procesor w komputerze AIO.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora
osiągającego w teście PassMark CPU Mark ilość punktów 3601-3900

0

2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora
osiągającego w teście PassMark CPU Mark ilość punktów 3901 - 4200

5

3) w przypadku w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania
procesora osiągającego ilość punktów 4201 i więcej

10

Maksymalna ilość punktów za procesor w komputerze AIO oznaczone symbolem
Pt2:

3

Pt3 – dysk w komputerze AIO.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę dysku HDD min. 500GB dysk
magnetyczny w technologii SATA 3:
Powyższe oznacza, że jeżeli wykonawca zadeklaruje dysk 1000 GB HDD
magnetyczny ale w technologii SATA 1 lub SATA 2 otrzyma 0 pkt., gdyż
zamawiający ocenia tu jednocześnie minimalną pojemność i zastosowaną
technologię. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje dysk 500 GB HDD magnetyczny
lub większy ale w technologii SATA3 otrzyma 2 pkt.
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę o pojemności min. 128 GB
dysk w technologii SSD
3) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę o pojemności min. 240 GB
dysk w technologii SSD
w przypadku braku zadeklarowania przez Wykonawcę dysków o których mowa w
ppkt 1)-3)
Maksymalna ilość punktów za dysk w komputerze AIO oznaczone symbolem
Pt3:
Pt4 – Pamięć RAM w komputerze przenośnym.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
operacyjnej RAM do 8GB
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
operacyjnej RAM do 16GB
3) w przypadku braku zadeklarowania przez Wykonawcę zwiększenia pamięci
operacyjnej RAM do 8GB lub 16GB,
Maksymalna ilość punktów za Pamięć RAM w komputerze przenośnym
oznaczone symbolem Pt4:

5

Pt5 – dysk w komputerze przenośnym
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę o pojemności min. 128 GB
dysk w technologii SSD
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę o pojemności min. 240 GB
dysk w technologii SSD
Maksymalna ilość punktów za dysk w komputerze przenośnym oznaczone
symbolem Pt5:
Pt6 – procesor w komputerze przenośnym.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora
osiągającego w teście PassMark CPU Mark ilość punktów 2982-3281
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10

2

5
10
0

10

5
10
0
10

0
5
5

0

2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora
osiągającego w teście PassMark CPU Mark ilość punktów 3282 - 3581
3) w przypadku w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania
procesora osiągającego ilość punktów 3582 i więcej
Maksymalna ilość punktów za procesor w komputerze przenośnym oznaczone
symbolem Pt6:

5
10
10

Pt7 – procesor w tablecie.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora
min. czterordzeniowego, taktowany min - 1,3 GHz
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zastosowania procesora
min. czterordzeniowego, taktowany min - 1,5 GHz

0

Maksymalna ilość punktów za procesor w tablecie oznaczone symbolem Pt7:

5

Pt8 – wielkość pamięci wewnętrznej w tablecie.
1) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę pamięci wewnętrznej w
tablecie - min. 8 GB
2) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę pamięci wewnętrznej w
tablecie - min. 16 GB

0

5

5

Maksymalna ilość punktów za wielkość pamięci wewnętrznej oznaczone

5
symbolem Pt8:
b) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 2 do ZO MINIMALNE
WYMAGANE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO - URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
c)

W przypadku nie podania żadnych parametrów, o których mowa wyżej Zamawiający przyjmie do oceny
minimalne parametry określone w załączniku nr 2 do ZO i przyzna ofercie 0 (zero) punktów w każdym
podkryterium technicznym, w którym Wykonawca nie wskazał parametrów oferowanego sprzętu.

d) Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium „Parametry techniczne sprzętu
(Pts)” wynosi 35 punktów.
6.

Punkty za kryterium „Okres gwarancji ” (waga 5%) - (Gw) - Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu
do najdłuższego okresu gwarancji na dostarczone urządzenia, przedstawionego przez wykonawców zastrzegając,
iż minimalne okresy gwarancji (ilość miesięcy) zostały wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ poniższego wzoru:
1) Gw = Og1+Og2, gdzie:
Gw - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Og1 + Og2 - punkty za poszczególne okresy gwarancji zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.

OKRES GWARANCJI

Punkty

Og1 – okres gwarancji na komputer AIO (ALL in ONE)
1.

1) oferowany okres gwarancji 24 - miesięcy

0

2) oferowany okres gwarancji 36 - miesięcy

2,5

Maksymalna ilość punktów za okres gwarancji na komputer AIO oznaczone
symbolem Og1:

2,5

Og2 – okres gwarancji na komputer przenośny
2

1) oferowany okres gwarancji - 24 miesięcy

0

2) oferowany okres gwarancji - 36 miesięcy

2,5

Maksymalna ilość punktów za okres gwarancji na
oznaczone symbolem Og2
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komputer przenośny

2,5

2)

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Załączniku nr 2 do ZO tabela W
przypadku nie podania przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do ZO tabela okresu gwarancji, zamawiający do
oceny oferty przyjmie minimalne okresy (termin) gwarancji wskazany w załączniku nr 2 do ZO
UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy

7.

Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z
największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C+ Pts + Gw, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Pts - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Parametry techniczne sprzętu”
Gw- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”

8.
9.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest
poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr
setny zaokrągla się w górę.

§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.

3.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO kryteria oceny ofert.
Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej:
http://www.fundacjawm.pl, oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz powiadomi
wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz oferowanych kwot, a także otrzymanej
liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów oceny ofert opisanych w ZO.
Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące
dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta
lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta dla komputerów
2) Wszystkie dokumenty (atesty, certyfikaty, wydruki potwierdzenia itd.), o których mowa w załączniku nr 2 do
ZO jako potwierdzające spełnianie wymogów. Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego skutkować będzie odstąpieniem od podpisania umowy z winy
wykonawcy.

§XII. Wadium
1.
2.

3.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 6.000,00 zł w terminie do dnia
17.11.2017 r. do godz. 12.00.
Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: PKO BP SA O/Iława nr 53 1020 3583 0000 3602 0079 4164.
O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu
środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie
wadium.
2) Gwarancji bankowej,
3) Gwarancji ubezpieczeniowej,
W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 1-3) - oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczenia należy
złożyć wraz z ofertą . W przypadku braku oryginału dokumentu wadium w ofercie Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku składnia oferty pocztą elektroniczną dokument wadium w oryginale należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oryginału
dokumentu wadium w wymagamy terminie oferta zostanie odrzucona .
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa stanowiące formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej
następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1) ustalać beneficjenta gwarancji, ubezpieczenia tj. 6.000,00 zł
2) określać kwotę gwarantowaną, ubezpieczoną w zł (ustaloną w ZO),
3) określać termin ważności (wynikający z ZO),
4) określać przedmiot gwarancji, ubezpieczenia (wynikający z ZO),
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności: być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde
żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy
c) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia
oświadczeń i dokumentów wymaganych w §VI ust.2 ) pkt 1)-4) ZO, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa §VIII ust. 4 pkt 3) ZO, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i
kwocie oraz nie będzie spełniała warunków , o których mowa w §XII ust. 4 oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert;
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
Zamawiającego do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymaganych w §VI ust.2 ) pkt 1)-4) ZO, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu ,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa §VIII
ust. 4 pkt 3) ZO, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

§XIII. Pozostałe informacje.
1.

2.
3.
4.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. bez
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej
cytowanej ustawie.
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych.
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności nie
zawierające oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 4, oraz nie zawierające
innych dokumentów wymaganych ZO zostaną odrzucone, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom
kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający działając na podstawie art. 701 §3 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
(Dz.U.2017.459 z późn. zm.) informuje, że zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny
2) unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie otrzymania
dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub przekroczenia kwoty, jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy zostały określone w §8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do ZO.
UWAGA – w przypadku wybrania do realizacji oferty złożonej przez osobę fizyczną, której podstawowe
wynagrodzenie jest finansowane ze środków publicznych (osoba zatrudniona w projekcie współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka,
Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna lub programu w ramach EWT, Regionalnych
Programów Operacyjnych, w państwowej jednostce budżetowej lub w jednostce samorządu terytorialnego),
Zamawiający przed zawarciem umowy na przeprowadzenie szkolenia będzie wymagał od Wykonawcy podpisania
oświadczenia, że Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu zamówienia podczas płatnego urlopu
wypoczynkowego.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/25/2017

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym
postępowaniem
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym trybie zasady konkurencyjności na
dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół
podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu,
Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie znak:
ZO/FRWiM/25/2017
składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach płatności określonych w zapytaniu
ofertowym za łączną cenę: ………………………… PLN brutto, (słownie: ……………………………………… PLN …/100 brutto), w tym:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość

j.m.

Jednostkowa
Cena
ryczałtowa
brutto

1

2

4

5

6

1.1.

Tablet

48

szt.

1.2.

Tablica interaktywna

9

szt.

1.3.

Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym

26

szt.

1.4.

Komputer AIO wraz z systemem operacyjnym

100

szt.

1.5.

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne

10

szt.

1.6.

Tablice interaktywne do pracowni komputerowych

10

szt.

1.7.

Tablice suchościeralne

10

szt.

1.8.

Projektor(rzutnik)

10

szt.

1.9.

Niszczarka

12

szt.

10

szt.

126

lic.

3

szt.

1.10. Komputer z oprogramowaniem
1.11.

Oprogramowanie do 126 komputerów PC z poz. 1.3. i 1.4
- pakiet biurowy

1.12. SWITCH 24 porty

2.

Oświadczam (y), że
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Wartość brutto (kol.4x6)
7

1)

jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2)

posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki udziału.

3)

Zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z
załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i
nie wnoszę do niego uwag.

4)

nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem , opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i
prawdziwe.

5)

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

6)

cena oferty uwzględnia zakres dostaw zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i
zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia

7)

Uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną część
ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

8)

zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wszystkie wymogi techniczne oraz posiadają wymagane
certyfikaty, atesty, deklaracje i przed podpisaniem umowy pod rygorem jej nie zawarcia z naszej winy
zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie dokumenty, o których mowa w załącznikiem nr 2 do ZO dla
poszczególnych urządzeń.

3.

Oferowany okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji i
rękojmi dla wszystkich urządzeń wskazanego w załączniku nr 2 ............................................. miesięcy (podać
ilość miesięcy: 0, 12, 24, 36 miesięcy) zgodnie z zapisem §X ust. 1 pkt 5) lit.a)-d) ZO.

4.

Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.

Nazwa i adres
podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

Część zamówienia, której
wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

% wartość
części zamówienia, której wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom
(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie
musi jej wypełniać)

5.

Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców
wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty
wadium, wskazany rachunek bankowy: ...........................................................................................................

6.

Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) do kontaktów ze strony Wykonawcy ....................................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z
art.233kk oraz 305 kk

………………………………………..
( podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika)

..................................
(data)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/25/2017
Załącznik nr 2 do ZO
MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY ZAMAWIAJĄCEGO - URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Lp.
1.
-

Przedmiot oraz opis i wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne

URZĄDZENIA OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

TABLETY DA UCZNIÓW ZDOLNYCH - 48 szt.

Producent i model

Wymagania minimalne:
Producent....................
pamięć RAM - 1GB,
przekątna ekranu - 7 cali (Zamawiający nie dopuszcza większej przekątnej ekranu)
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) ........................
procesor dedykowany do pracy w urządzeniach typu tablet, min. czterordzeniowy, taktowany min - 1,3 GHz,
Nazwa (oznaczenie wraz z taktowaniem) procesora: ….............……(stanowi
pamięć wewnętrzna - min. 8 GB,
wyświetlacz min. 1280 x 800 pikseli
kryterium oceny)
Wbudowany modem LTE
Pamięć wewnętrzna: ….............…… GB(stanowi kryterium oceny)
system Android 5.0 lub równoważny
Bluetooth 4.0
Wi-Fi (802.11b/g/n)
Wbudowany odbiornik GPS
Pojemność baterii min. 4000 mAh
Gwarancja: min. 2-letnia gwarancja producenta door to door. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w
miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

2.

TABLICA INTERAKTYWNA Z PROJEKTOREM (1) - 9 szt.

Producent i model

Tablica interaktywna:
Przekątna
dotykowej

powierzchni

x
min. 79”

Producent....................

Technologia

dotykowa, podczerwień

Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) ........................

Format

4:3

Rodzaj powierzchni

matowa, suchościeralna (do pisania pisakami suchościeralnymi) magnetyczna,
ceramiczna

Sposób obsługi

palec lub dowolny wskaźnik

Dokładność odczytu dotyku

min. 1 mm

Rozdzielczość rzeczywista

min. 32000 x 32000
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Komunikacja i zasilanie

USB

Materiał obudowy

aluminium

Sposób obsługi

palec lub dowolny wskaźnik

Funkcje tablicy

Trwale zintegrowany z powierzchnią tablicy pasek skrótów lub paski skrótów
umożliwiające co najmniej przełączanie stron w oprogramowaniu, wstawianie
nowej strony, zmiana grubości pisaków, zapisywanie pracy, cofanie ruchu, oraz
przełączanie między trybami. Półka na pisaki, która automatycznie zmienia kolor
zakreślanych linii w zależności od tego który z pisaków jest podniesiony lub
uruchamia funkcję gumki jeśli podniesiony jest obiekt odpowiadający za
wymazywanie.
Akcesoria w komplecie
3 pisaki (obsługujące inne kolory), przedmiot realizujący funkcję gumki w
oprogramowaniu, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki
obsługująca co najmniej 3 kolory pisaka oraz gumkę, kabel USB , uchwyty do
montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi
Gwarancja
5-letnia gwarancja producenta tablicy interaktywnej realizowana przez
autoryzowany serwis (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu
w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
producenta.
Ogólne
cechy - Oprogramowanie dostarczane przez producenta tablicy interaktywnej,
oprogramowania
- Oprogramowanie w polskiej wersji językowej
- Licencja dla szkoły – możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej
liczbie komputerów będących w posiadaniu szkoły
- Kompatybilne z system operacyjnym – Windows 7, 8, 8.1, 10
Narzędzia
ułatwiające - Wirtualne pisaki – możliwość nanoszenia notatek za pomocą cyfrowego
prowadzenie zajęć
atramentu, możliwość wyboru pomiędzy długopisem, podkreślaczem,
długopisem teksturowym i długopisem laserowym.
- Możliwość płynnej zmiany grubości pisaka
- Możliwość tworzenia prostych wykresów kołowych i histogramów, nadawania
nazw poszczególnym wartościom
- Możliwość wyboru koloru pisaka w modelu RGB
- Funkcje koncentrujące uwagę słuchaczy na istotnym fragmencie – reflektor z
możliwością edycji kształtu, kurtyna która umożliwia zakrycie ekranu i
przesuwanie go wg zdefiniowanego kierunku w pionie lub poziomie
- Inteligentny długopis – rozpoznający odręcznie naszkicowane figury
geometryczne
- Rozpoznawanie pisma odręcznego – Funkcja rozpoznawania pisma
odręcznego łącznie z rozpoznawaniem polskich znaków i jego konwersja na
tekst komputerowy.
- Funkcja „chwytania obrazu” – przesuwanie całej zawartości ekranu dostępnej
za pomocą dedykowanej funkcji
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- Import plików multimedialnych – możliwość zaimportowania do prezentacji
plików graficznych oraz filmów
- Możliwość wstawiania tabel, wypełniania komórek kolorem i tekstem
- Możliwość podziału powierzchni rysowania na dwie części, na których można
pisać różnymi kolorami lub gdzie każda część jest oddzielną stroną
- Edycja narysowanych obiektów. Możliwość zmiany grubości i koloru już
narysowanych obiektów, blokowania obiektów, porządkowania kolejności
(warstw) obiektów, tworzenie pionowych i poziomych odbić, dodawanie do
każdego obiektu hiperłącza do strony internetowej lub pliku na komputerze
Przedmiotowe
narzędzia - Wbudowana baza figur geometrycznych – pozwala na łatwe wstawienie figur
edukacyjne
oraz brył geometrycznych do prezentacji
- Interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel
umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz jego wycinka
- Baza wewnętrzna dodatkowych narzędzi do nauki matematyki i fizyki
- Wewnętrzna baza obrazków pomagających w edukacji oraz możliwość
dodawania własnych plików z komputera
Narzędzia edycyjne
- Klonowanie obiektów graficznych – możliwość klonowania obiektów bez
konieczności uruchamiania funkcji kopiuj/wklej
- Wypełnianie i edycja obiektów – możliwość wypełnienia kolorem obiektów
narysowanych za pomocą pisaków w oprogramowaniu
- Eksport stron z oprogramowania – możliwość zapisania materiału w formacie
zgodnym z oprogramowaniem tablicy oraz możliwość wyeksportowania
notatek do formatu PDF, oraz jako obraz do formatu BMP, PNG oraz JPEG
Projektor z uchwytem ściennym do tablicy interaktywnej
Typ projektora
Rozdzielczość natywna
Jasność
Kontrast
Żywotność lampy
Współczynnik odległości
Głośność
Głośniki
Wejścia projektora

Gwarancja

krótkoogniskowy, przystosowany do pracy z oferowaną tablicą
Producent....................
min XGA (1024x768)
min 3200
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) ........................
min 15000
minimum 3500 godzin w trybie normlanym
max 0.62:1
max 36 dB w trybie normalnym
min 2W
- Wejście HDMI: min 1
- Wejście VGA: min 2
- Wejście Composite: min 1
- Wejście Audio-in : min 1
- Wyjście VGA: min 1
- Wyjście Audio out : min 1
- RS232: TAK
5 lat gwarancji producenta na projektor i 3 lata lub 2000 godzin pracy na lampę
projektora. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu
instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
producenta.
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Uchwyt do projektora
pozostałe akcesoria

Dodatkowe
montażu

3.

elementy

i - uchwyt ścienny przystosowany do oferowanego projektora i tablicy
interaktywnej, umożliwiający poprawne wyświetlanie obrazu z projektora na
pełnej powierzchni tablicy interaktywnej
- w kpl. pozostałe wymagane akcesoria i okablowanie umożliwiające poprawną
instalację zestawu interaktywnego.
do
Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość puszek, kołków, a także
odpowiednie kable sygnałowe i zasilające umożliwiające połączenie urządzeń
oraz korytka natynkowe. Szacowana długości kabli 108 mb, obliczona na
podstawie szacownych długości w poszczególnych pomieszczeniach. W
związku z tym, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w przypadku
niewielkich rozbieżności w długości kabli wykonawca zobowiązany będzie do
jego uzupełnienia w ramach wynagrodzenia.

KOMPUTERY PC All in ONE (Wyposażenie szkół w 6 pracowni komputerowych) - 100 szt.
Typ

Zastosowanie

Procesor

Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci masowej
Wydajność grafiki

Komputer stacjonarny typu AIO (All in One). W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta.
Przez typ AIO rozumie się komputer, w którym podzespoły komputerowe, takie
jak płyta główna z procesorem czy układ graficzny, zostały umieszczone w jednej,
zwartej obudowie z ekranem. Zamawiający nie dopuści jako komputera typu AIO
monitora z przytwierdzonym do niego minikomputerem.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark
CPU Mark wynik min. 3601 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie
ww. wymagań będzie wydruk ze strony - wykonawca składa oświadczenie w
formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
Zamawiającemu wymagany dokument
4GB
Min. HDD 500GB dysk magnetyczny
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową
ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z
pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB
; obsługująca rozdzielczości:
3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)
2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)
4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)
1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co
najmniej wynik 557 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.
- Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk ze
strony - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie
przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany

Producent i model
Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..
Producent systemu operacyjnego .....................
wersja ........................

Wynik test PassMark CPU Mark........................................(stanowi kryterium
oceny)
Nazwa (oznaczenie) procesora: ………
dysk twardy (pojemność technologia)........................................... (stanowi kryterium

oceny)
Ilość zainstalowanej pamięci: ……......(stanowi kryterium oceny)
Okres gwarancji ................................. (stanowi kryterium oceny)
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dokument
Wyposażenie multimedialne
Certyfikaty i standardy

Warunki gwarancji

Wymagania dodatkowe

Oprogramowanie

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - wykonawca składa oświadczenie
w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
Zamawiającemu wymagany dokument.
- Deklaracja zgodności CE - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu
oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu
wymagany dokument
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star wymagany wpis
dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza
się wydruk ze strony internetowej - wykonawca składa oświadczenie w
formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
Zamawiającemu wymagany dokument
- potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram .
Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed
podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta (door to door).
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera .
Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
Wbudowane porty:
- min. 1 x HDMI
- min. 2 porty USB 3.0
- min. 3 porty USB 2.0
- Klawiatura USB lub bezprzewodowa w układzie polski programisty
- Mysz bezprzewodowa
- Czytnik kart pamięci
System operacyjny Windows 8.1 Pro 64bit PL niewymagający wpisywania klucza i
ponownej aktywacji nawet podczas ponownej instalacji lub równoważny system
operacyjny umożliwiający pracę w domenie system operacyjny zapewniający
rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu
konta administratora domeny.
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla
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niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet
– witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa
muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od
sieci, do której podłączony jest komputer
9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą
do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i
pobrać ze strony producenta.
10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego
typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie.
15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera
z urządzeniami zewnętrznymi.
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.
słabo widzących);
18. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji;
19. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
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20. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI
X.509;
21. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
22. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego
i dla wskazanych aplikacji;
23. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
24. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
25. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera
poleceń;
26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem;
27. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz
z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w
całości poprzez sieć komputerową;
28. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację;
29. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang.
quota) na dysku dla użytkowników;
31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
32. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia
wersji wcześniejszej;
33. Możliwość przywracania plików systemowych;
34. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do
których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie
do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
35. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych
za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych
sprzętu).
Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 8.1 Pro 64bit
PL. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie
systemów rodziny Windows, a tym samym:
- przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia
sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
- przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;
- opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych).
Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 8.1 Pro 64bit PL
lub nowszy zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić
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Matryca

4.

pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i
administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie
środowiskiem informatycznym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność)
oferowanego dostarczonych stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego
rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich)
w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane
oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego
dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług
sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności
przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej
zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Dostarczane oprogramowanie będzie wykorzystywane w szkołach
podstawowych do celów edukacyjnych
Wielkość matrycy min. 21.5 cala
Format ekranu 16:9
Rozdzielczość maksymalna 1920x1080@60Hz

KOMPUTERY MOBILNE - 26 szt.
Typ
Zastosowanie

Procesor

Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci masowej
Karta graficzna
Wyposażenie multimedialne

Producent i model

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6 cali o rozdzielczości:
HD (1366x768) w technologii LED
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor klasy x 86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenośnych, w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2982 punkty (wynik
zaproponowanego
procesora
musi
znajdować
się
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net ) – Dokumentem potwierdzającym spełnianie
ww. wymagań będzie wydruk ze strony - wykonawca składa oświadczenie w
formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
Zamawiającemu wymagany dokument.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega
sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi
dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w
celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od zamawiającego.
1 x 4GB, możliwość rozbudowy
Min. 128 GB SSD
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11,
Karta dźwiękowa 24 bit dla DAC i ADC, wbudowane 2 głośniki (stereo)
1,5W.Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą min VGA
@30fps

Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..
Producent systemu operacyjnego .....................
wersja ........................

Wynik test PassMark CPU Mark........................................(stanowi kryterium
oceny)
Nazwa (oznaczenie) procesora: ………
dysk twardy (pojemność technologia)........................................... (stanowi kryterium

oceny)
Ilość zainstalowanej pamięci: ……......(stanowi kryterium oceny)

Okres gwarancji ................................. (stanowi kryterium oceny)
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Wymagania dotyczące baterii 3-cell, 32WHr, Li-Ion
i zasilania
System operacyjny
Windows 10 Pro 64-bit PL lub system operacyjny zapewniający rejestrację konta
komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta
administratora domeny.
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla
niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet
– witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa
muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od
sieci, do której podłączony jest komputer
9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą
do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i
pobrać ze strony producenta.
10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego
typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie.
15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera
z urządzeniami zewnętrznymi.
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17. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.
słabo widzących);
19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji;
20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI
X.509;
22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego
i dla wskazanych aplikacji;
24. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera
poleceń;
27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem;
28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz
z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w
całości poprzez sieć komputerową;
29. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację;
30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang.
quota) na dysku dla użytkowników;
32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia
wersji wcześniejszej;
34. Możliwość przywracania plików systemowych;
35. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do
których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie
do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych
za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych
sprzętu).
Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 10 Pro 64-bit
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Certyfikaty i standardy

Wyposażenie standardowe

Wymagania dodatkowe

PL. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie
systemów rodziny Windows, a tym samym:
- przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia
sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
- przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;
- opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych).
Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro 64-bit PL
lub nowszy zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić
pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i
administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie
środowiskiem informatycznym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność)
oferowanego dostarczonych stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego
rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich)
w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane
oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego
dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług
sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności
przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej
zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Dostarczane oprogramowanie będzie wykorzystywane w szkołach
podstawowych do celów edukacyjnych
- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - wykonawca składa
oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy
przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - wykonawca składa
oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy
przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
- Deklaracja zgodności CE - wykonawca składa oświadczenie w formularzu
oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu
wymagany dokument.
1.
-

Zasilacz
Instrukcja obsługi
przewód zasilający
Głośniki stereo (wbudowane)
Mikrofon wbudowany
Wbudowana kamera
Złącza zewn:
1x USB 3.0
1x USB 2.0
1 x HDMI
1x RJ-45 (LAN)
1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe
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- Bezprzewodowa karta sieciowa
2. Bluetooth
3. Czytnik kart pamięci
4. mysz bezprzewodowa lub przewodowa z kablem nie dłuższym niż 40 cm
5. torba z min. 3 przegrodami w formie kieszeni.
Min. 2-letnia gwarancja producenta typu door to door. Zamawiający dopuszcza
możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera producenta.

Warunki gwarancji

5.

SIECIOWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - 10szt.
Podstawowe
funkcje
drukarka, Kopiarka, Skaner
urządzenia
Maksymalna szybkość druku Min. 38 str./min.
Druk w kolorze

Tak

Maksymalna wydajność

80000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania

Max.9 s (dotyczy czasu wybudzenia urządzenia kiedy jest uśpione)

Wyświetlacz

LCD dotykowy, kolorowy

Interfejsy / Komunikacja

USB 2.0

Karta sieciowa (LAN)

Tak

Karta sieciowa (LAN/GBLAN)

10/100/1000

Maksymalny rozmiar papieru

A4

Obsługiwane
papieru
Automatyczny
dokumentów
Pojemność
dokumentów

rozmiary
podajnik
podajnika

Producent i model
Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) ……………………………..

A4, A5, B5, B6, A6 koperty Papier 10x15
Tak ADF
100 szt.

Dupleks

Tak

Zainstalowana pamięć

Min. 1000 MB

Dysk twardy

Tak

Pojemność
dysku
Min. 250 GB
zainstalowanego
Rozdzielczość w poziomie i
1200 dpi, 1200 dpi
pionie (kolor)
Rozdzielczość w poziomie i
1200 dpi, 1200 dpi
pionie (mono)
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Typ skanera

Płaski, Automatyczny Podajnik Papieru, technologia CIS

Maksymalna
prędkość
Min. 43 str./min.
skanowania (mono)
Maksymalna
prędkość
Min. 38 str./min.
skanowania (kolor)

6.

Format plików skanowania

PDF JPEG TIFF MTIFF

Maks. liczba kopii

999 szt.

Skalowanie

25-400 %

Gwarancja

Min. 24 miesiące door to door. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w
miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
producenta.

MONITORY INTERAKTYWNE (do pracowni komputerowych) - 10szt
Przekątna panelu

min. 55"

Rozdzielczość
Jasność
Kąt widzenia
Głośniki
Zużycie energii
Grubość wzmocnionej szyby
Żywotność panelu
Technologia
Narzędzie dotyku
Punkty dotyku

min. 1920 x 1080
min. 350 cd/m2
178˚ / 178˚
min. 2x 10 W
max. 200 W
min. 4 mm
min. 30 000 h
Podczerwień
Palec lub dowolny wskaźnik
min. 20

Producent i model
Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..

- min. 2x HDMI
- min. 1 x DP
- min. 1x VGA
Złącza
- min. 1x mini jack 3.5mm
- min. 2x USB 2.0 lub lepsze
- min. 1x RS232
- - min. 1x RJ45
Sterowniki
Wbudowany system operacyjny
Akcesoria w zestawie
Pilot, uchwyt ścienny
Slot
na
dedykowany tak
komputer
Menu dotykowe OSD
tak
Gwarancja
gwarancja producenta min. 3 lata na monitor, min. 2 lata na panel. Gwarancja
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realizowana przez autoryzowany serwis producenta lub producenta. (door to
door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta)
elementy Wykonawca odpowiednią ilość puszek, kołków, a także następujące kable
sygnałowe i zasilające umożliwiające połączenie urządzeń oraz korytka
natynkowe. Szacowana długości kabli 60 mb obliczona na podstawie szacownych
długości w poszczególnych pomieszczeniach. W związku z tym, iż wynagrodzenie
ma charakter ryczałtowy w przypadku niewielkich rozbieżności w długości kabli
wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia

Dodatkowe
montażu

7.

TABLICA SUCHOŚCIERALNA -10 szt

Producent i model

Rozmiar: wysokość od 90 do 120 cm; szerokość od 120 do 240,
- lakierowana,
- magnetyczna,
- z półką;
- gwarancja producenta min. 2 lata (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

8.

9.

Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) ………………………………….

PROJEKTOR/ RZUTNIK -10 szt

Producent i model

technologia

DLP

rozdzielczość natywna

min. WXGA (1280 x 800)

jasność

min. 3300 ANSI lm

kontrast

min. 15 000:1

żywotność lampy

min. 5000 godzin w normalnym trybie pracy

zoom optyczny

min. x 1.1

wejścia wideo

min. 1 x HDMI, 2xVGA, 1xComposite

wbudowany głośnik

min. 2W

Gwarancja

gwarancja min. 2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę. Gwarancja
door to door. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji
realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) ……………………………..

NISZCZARKA -12 szt
Niszczarka biurowa z funkcją niszczenia płyt:
- Poziom bezpieczeństwa: min. DIN 3/P3,
- Ilość niszczonych kartek: min. 8,
- kosz na ścinki: min. 10l,
- szerokość szczeliny wejściowej: min. 220mm
- gwarancja producenta min. 2 lata door to door

10.

Producent....................

Producent i model
Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..

KOMPUTER ALL in ONE (AIO) WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM-10 szt.

Producent i model
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Typ

Zastosowanie

Procesor

Pamięć operacyjna RAM
Parametry pamięci masowej

Komputer stacjonarny typu AIO (All in One). W ofercie wymagane jest podanie
modelu, symbolu oraz producenta.
Przez typ AIO rozumie się komputer, w którym podzespoły komputerowe, takie
jak płyta główna z procesorem czy układ graficzny, zostały umieszczone w jednej,
zwartej obudowie z ekranem. Zamawiający nie dopuści jako komputera typu AIO
monitora z przytwierdzonym do niego minikomputerem.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark
CPU Mark wynik min. 3601 punktów. Dokumentem potwierdzającym spełnianie
ww. wymagań będzie wydruk ze strony - wykonawca składa oświadczenie w
formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
Zamawiającemu wymagany dokument
4GB
Min. HDD 500GB dysk magnetyczny

Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..
Producent systemu operacyjnego .....................
wersja ........................

Wynik test PassMark CPU Mark........................................(stanowi kryterium
oceny)
Nazwa (oznaczenie) procesora: ………
dysk twardy (pojemność technologia)........................................... (stanowi kryterium

Wydajność grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową oceny)
ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z
Ilość zainstalowanej pamięci: ……......(stanowi kryterium oceny)
pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB
; obsługująca rozdzielczości:
3840x2160 @ 60Hz (cyfrowo)
Okres gwarancji ................................. (stanowi kryterium oceny)
2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo)
4096x2304 @ 24Hz (cyfrowo)
1920x1200 @ 60Hz (analogowo i cyfrowo)
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test, co
najmniej wynik 557 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.
- Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk ze
strony - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie
przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany
dokument

Wyposażenie multimedialne
Certyfikaty i standardy

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną
- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - wykonawca składa oświadczenie
w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
Zamawiającemu wymagany dokument.
- Deklaracja zgodności CE - Wykonawca składa oświadczenie w formularzu
oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu
wymagany dokument
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star wymagany wpis
dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza
się wydruk ze strony internetowej - wykonawca składa oświadczenie w
formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia
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Warunki gwarancji

Wymagania dodatkowe

Oprogramowanie

Zamawiającemu wymagany dokument
- potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię
możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram .
Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed
podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument.
Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta. (door to door)
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta
zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera .
Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
Wbudowane porty:
- min. 1 x HDMI
- min. 2 porty USB 3.0
- min. 3 porty USB 2.0
- Klawiatura USB lub bezprzewodowa w układzie polski programisty
- Mysz bezprzewodowa
- Czytnik kart pamięci
System operacyjny Windows 8.1 Pro 64bit PL niewymagający wpisywania klucza i
ponownej aktywacji nawet podczas ponownej instalacji lub równoważny system
operacyjny umożliwiający pracę w domenie system operacyjny zapewniający
rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu
konta administratora domeny.
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla
niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z
możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet
– witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa
muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
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7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od
sieci, do której podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D,
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą
do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i
pobrać ze strony producenta.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania
oraz aktualizowania systemu;
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego
typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna
systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym
przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera
z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim;
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.
słabo widzących);
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność
systemu lub aplikacji;
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI
X.509;
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego
i dla wskazanych aplikacji;
Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera
poleceń;
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem;
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27. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz
z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w
całości poprzez sieć komputerową;
28. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną
instalację;
29. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang.
quota) na dysku dla użytkowników;
31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
32. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia
wersji wcześniejszej;
33. Możliwość przywracania plików systemowych;
34. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do
których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie
do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
35. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych
za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych
sprzętu).
Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 8.1 Pro 64bit
PL. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie
systemów rodziny Windows, a tym samym:
- przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia
sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);
- przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;
- opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych).
Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 8.1 Pro 64bit PL
lub nowszy zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić
pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i
administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie
środowiskiem informatycznym.
Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność)
oferowanego dostarczonych stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego
rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich)
w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane
oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego
dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług
sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności
przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego
funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej
zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
Dostarczane oprogramowanie będzie wykorzystywane w szkołach
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Matryca

11.

podstawowych do celów edukacyjnych
Wielkość matrycy min. 21.5 cala
Format ekranu 16:9
Rozdzielczość maksymalna 1920x1080@60Hz

PAKIET BIUROWY - 126 lic

Producent i model

Oprogramowanie do 100 komputerów PC w 6 pracowniach oraz 26 komputerach
Producent....................
przenośnych
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..
- Pakiet biurowy umożliwiający otwarcie, edycję i zapisanie pliku wynikowego w formatach określonych w
załączniku nr 2 Lp. 1 (Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji
udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do zadań publicznych) do
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interpolacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012r (Dz.U.2016.113 t.j.) np. MS Office 2010 PL
- Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego oprogramowania
dodatkowego z systemami operacyjnymi dostarczanymi w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli ze
względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego
dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników,
zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do
sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie
koszty z tym związane poniesie wykonawca
- Zamawiający informuje, że posiada w pracowniach oprogramowanie MS Office 2010 PL i na tym
oprogramowaniu były prowadzone zajęcia szkolne. W związku z powyższym w przypadku zaoferowania innego
pakietu biurowego niż MS Office 2010 lub wyższy, wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie z
obsługi oferowanego systemu z uwzględnieniem omówienia wszystkich funkcji programu dla wszystkich
nauczycieli prowadzących zajęcia. Szkolenie winno traw min 24 godz. w grupach maksymalnie 3 osobowych.
Ilości nauczycieli do przeszkolenia 94. Szkolenie należy przeprowadzić w terminie od dnia podpisania umowy
do 15.12.2017r. Koszt szkolenia należy uwzględnić w cenie oferty.
Dostarczane oprogramowanie będzie wykorzystywane w szkołach podstawowych do celów edukacyjnych

12.

SWITCH 24 porty - 3 szt.
Typ przełącznika

Managed network switch

Przełącznik wielowarstwowy

L3

Zarządzanie przez stronę www

Tak

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet

24

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP

4

Port konsoli

RJ-45

Ilość portów Gigabit Ethernet

24

Producent
Producent....................
Model (zgodnie z §III pkt 4 ppkt 7) …………………………..
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Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u

Podpora kontroli przepływu

Tak

Dublowanie portów

Tak

Agregator połączenia

Tak

Limit częstotliwości

Tak

Klient DHCP

Tak

Serwer DHCP

Tak

IGMP snooping

Tak

Automatyczne MDI/MDI-X

Tak

Protokół drzewa rozpinającego

Tak

Obsługa sieci VLAN
Przepustowość rutowania/przełączania

Tak
56 Gbit/s

Przepustowość

41.7 Mpps

Wielkość tabeli adresów

8192 wejścia

Latency (10-100 Mbps)

5 µs

Latency (1 Gbps)

5 µs

Możliwości montowania w stelażu

Tak

Procesor wbudowany

MIPS

Taktowanie procesora

500 Mhz

Pojemność pamięci wewnętrznej

128 MB

Typ pamięci

Min. SDRAM

Wielkość pamięci flash

Min. 32 MB

Zasilacz dołączony

Tak

Gwarancja

min. 24 miesiące (door to door) Zamawiający
dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji
realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera producenta.
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1.
2.

Wymieniony w niniejszym załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o
system domen środowiska Microsoft Windows.
2) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.)
3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy
4) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.
5) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych oraz nośników oprogramowania.
6) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być
ograniczony poprzez wymogi logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze modelu
urządzenia.
7) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny
można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu.
8) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – Protokołu Odbioru Jakościowego,
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
10) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania,
wszelkie wkręty kołki i inne niezbędne elementy montażowe.
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/25/2017 - Wzór/projekt umowy

UMOWA nr …………………………

Zawarta w dniu …………………….. w Iławie
pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur, z siedzibą ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława, NIP 744-16-92-752, REGON 280024779,
realizującej projekt „Szkolna Akademia Kompetencji” nr projektu RPWM.02.02.01-28-0180/16 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego reprezentowaną przez:…………………. dalej
zwaną „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………….

nr

KRS/Ewidencji

Działalności

Gospodarczej/PESEL ......................................................, NIP …………………………, REGON ………………………, zwanym dalej
„Wykonawcą” reprezentowanym przez: ………………………………………….
Na podstawie przeprowadzonego zapytanie ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

§ 1.
Zgodnie z wynikiem postępowania znak ……………. prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności z dnia
…………….., Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawa sprzętu elektronicznego w ramach
realizacji projektu pn. „ Szkolna Akademia Kompetencji”, zgodnie z charakterystyką sprzętu oferowanego przez
wykonawcę, zwanego dalej: „towarem” lub „sprzętem” zgodnie ze złożoną ofertą, oraz warunkami określonymi w
Zapytaniu Ofertowym, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia ceny.
Przedmiot umowy obejmuje dostawę następującego sprzętu:
1) Tablet - 48 szt.
2) Tablica interaktywna(1) - 9 szt.
3) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym - 100 szt.
4) Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym - 26 szt.
5) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne - 10szt.
6) Tablice interaktywne do pracowni komputerowych - 10 szt.
7) Tablice suchościeralne - 10szt.
8) Projektor(rzutnik) - 10 szt.
9) Niszczarka - 12szt.
10) komputer AIO wraz z systemem operacyjnym - 10 szt.
11) Oprogramowanie do 100 komputerów AIO z pkt 3 w 6 pracowniach) i komputerów przenośnych z pkt 4) pakiet biurowy - 26 lic. - ogółem 126 licencji.
12) SWITCH 24 porty - 3 szt.
Umowa obejmuje również instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu (wraz z oprogramowaniem) oraz
okablowania we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu.
Sprzęt, o którym mowa w ust.2 musi być dostarczony i zainstalowany w odpowiednich ilościach i spełniać normy
bezpieczeństwa oraz parametry techniczne określone załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego opisującego
cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy.
Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń – Protokół Odbioru
Jakościowego.
Wykonawca dostarczy do:
1) Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
2) Szkoła Podstawowa w Piotrkowie,
3) Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich,
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7.

1.

1.
2.
3.
4.

4) Szkoła Podstawowa w Lubnowy Małe,
5) Szkoła Podstawowa w Rumienicy,
6) Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie,
7) Szkoła Podstawowa w Rożentalu,
8) Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
9) Szkoła Podstawowa w Sampławie,
10) Szkoła Podstawowa w Grabowie- Wałdykach.
sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie wraz ze sterownikami oraz oryginalne oprogramowanie
wraz z licencjami, na własny koszt i ryzyko.
Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:
1) Niniejsza umowa.
2) Zapytanie ofertowe, formularz oferty oraz pytania i odpowiedzi udzielone w czasie prowadzenia
postępowania - dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§ 2. Termin realizacji
Termin realizacji - maksymalnie 30 dnia od dnia podpisania umowy.

§ 3.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z sprzętem karty gwarancyjne.
Dokumentem potwierdzającym odbiór sprzętu oraz montażu będzie Protokół Odbioru Jakościowego, w protokole
będą wymienione numery fabryczne dostarczonego sprzętu oraz ilości.
Integralną część protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty jakości, dokumentacje
techniczne, dokumenty licencyjne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:
1) Niezgodny z opisem zawierającym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu (załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego) lub nie kompletny,
2)

Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,

Zamawiający odmówi części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie
nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
5. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy
Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z
określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zainstalowania i konfiguracji dostarczonego sprzętu i sprawdzenia jego
prawidłowego funkcjonowania.
7. Osobą upoważnioną do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru sprzętu i wykonanej instalacji ze
strony Zamawiającego jest ........................................ Zamawiający zastrzega sobie godziny instalacji w dni robocze,
wyłącznie w godzinach 8.00 -15.00.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu, a koszt
transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia sprzętu zawarty jest cenie wynagrodzenia, o którym
mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy.
9. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodny z minimalnymi parametrami wyszczególnionymi w załączniku
nr 2 ZO oraz pozostałymi ustaleniami Zapytania Ofertowego i odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
10. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu umowy jest: ………………………, tel …………………., fax ……………………….., e mail: ………………………….
11. Za strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
przedmiotu umowy jest ………………………… tel ………………………., e mail: …………………………., fax ………………………..,

1.

§ 4. Warunki finansowe i wynagrodzenie
Wartość dostaw oraz montażu, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym wynosi brutto:
………………………
zł
(w
tym
podatek
VAT)
(słownie
brutto:
………………………………………………………………………………………..), netto:....................................... zgodnie z poniższą
tabelą:
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Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony zgodny z wymogami ZO i odebrany Protokołem Odbioru
Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń) sprzęt.
3. Podstawa do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego
(Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy).
4. Należność za wykonaną dostawę oraz montaż, będącymi przedmiotem umowy, zapłacona będzie w terminie 30
dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto
………………………………………………..
5. Kwota określona w §4 ust. 1 zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca
jej realizacji. Kwota zawiera wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w ofercie. Cena
obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.
8. Ceny jednostkowe przedstawione w tabeli są cenami ryczałtowymi obejmującymi wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu, instalacji, szkolenia,
serwisu w okresie gwarancji
9. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami
trzecimi.
10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
11. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

§ 5. Gwarancja i rękojmia
Wykonawca dostarczy wraz z sprzętem dokument gwarancji, jakości sprzętu wystawiony przez siebie lub
producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej sprzętu lub
do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały (nie dotyczy oprogramowania):
1) Okres gwarancji nie mniejszy niż …….. miesięcy na dostarczony sprzęt, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. …..
(wynikający z załącznika nr 2 do ZO będzie wpisany po wyborze oferty dla poszczególnych urządzeń oraz z
deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie, w zakresie kryterium oceny oferty)
Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 5 ust. 2.
Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w §5 ust. 2 pkt.1) i 2 rozpoczyna się z dniem podpisania
Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń).
Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie
wydłużony o czas trwania naprawy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 90 dniowej gwarancji na bezawaryjne działanie wszelkich nośników
instalacyjnych. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego.
W przypadku wykrycia wad nośników Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie 3 dni od daty
zgłoszenia wady.
W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do
punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają wykonawcę.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryty podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie
powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji
użytkowania i eksploatacji urządzeń” wraz z wykazem urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.
Instrukcja użytkowania i eksploatacji urządzeń jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów
prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść
zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.
Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań
gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób
niezgodny z zasadami eksploatacji.
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14. W przypadku awarii sprzętu, która nie została usunięta w terminie 30 dni, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego. Wymiana sprzętu na nowy
nastąpi najpóźniej w 40 dniu od zgłoszenia.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 2
pkt....................) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia
Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
16. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu nie narusza żadnych
praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec
tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed
roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków
prawnych zapewniających należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz pokrycia wszelkich kosztów i
strat z tym związanych, jak również związanych z naruszeniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
17. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą
mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia
roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu …………………………… lub adres poczty
elektronicznej ……………………………………………………………………
18. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone pocztą elektroniczną.
19. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z
którego zostało wysłane zgłoszenie.
20. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym jednego dnia
roboczego od momentu zgłoszenia.
21. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu (towaru) wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy
w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.
22. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godz 8.30 -15.00.
23. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę sprzętu w serwisie Wykonawca zapewni:
1) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu (towaru) w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych;
2)

dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od dnia
usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych
od odebrania sprzętu z siedziby zamawiającego;

3)

w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 10 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego
sprzętu (towaru) z siedziby zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i
uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi. Podstawiony
sprzęt będzie miał zainstalowany uzgodniony z Zamawiającym system operacyjny i wszystkie dodatkowe,
standardowe poprawki niezbędne do jego poprawnej pracy.

24. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy
naprawianego w ramach gwarancji pokrywa wykonawca.
25. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia awarii, Zamawiający może
dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do
naliczania kar umownych.
26. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z okresem gwarancji i wynosi
......................... miesięcy

1.

§ 6. Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej ceny
brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje
w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i
gwarancji odnośnie do dostaw dotychczas wykonanych,
2) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia dostaw w wysokości 0,1 % całkowitej ceny brutto za realizację
przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie
pomiędzy termin zakończenia dostaw a faktycznym dniem zakończenia dostaw,
3) W przypadku nieterminowej realizacji napraw gwarancyjnych, w wysokości 3% wartości sprzętu w przypadku,
którego naprawa gwarancyjna była wykonywana, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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4) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub
dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000,00 złotych za każdy nie przedłożony do
akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,
5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokości 300,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy karę
umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1
niniejszej umowy,
2)

w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy 0,1%
całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §4 ust.1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki,

3)

za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

3.

Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego
po upływie terminu jej zapłaty.
4. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §3 ust. 12 umowy
potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi
Wykonawcy notę obciążeniową.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
6. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z
umowy.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
9. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
10. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego
wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.

1.
2.

3.

4.

1.

§ 7. Odstąpienie od umowy
W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron z zachowaniem 1-tygodniowego
okresu wypowiedzenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili:
1) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
2)

Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostaw bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3)

Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

4)

W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 11% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1). Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§ 8. Zmiana umowy
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
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2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
w szczególności:
1) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego,
3) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość dostaw,
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez
Zamawiającego,
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
6) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności
organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
7) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy,
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy
regulującego wysokość VAT z tym, że koszt wzrost stawki VAT w całości pokrywa Wykonawca,
4) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
5) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu dostaw,
6) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania, w przypadku, gdy zmiana producenta sprzętu lub
oprogramowania będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych,
jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego sprzętu lub
oprogramowania, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy,
7) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju
sprzętu lub oprogramowania, niedostępności na rynku sprzętu lub oprogramowania wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego sprzętu lub oprogramowania, z
zastrzeżeniem, iż nowy sprzęt lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry
techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy,
8) zmiany producenta sprzętu lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu lub
oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,
W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.3 strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Niezależnie od powyższych zmian określonych w §8 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze
dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany
wysokości wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.
§ 9.
Sprawy wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji dotyczącej realizacji zadania na każde żądanie
Zamawiającego.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego wraz z
aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język
polski.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego.
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16.

§ 10. Podwykonawcy
Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia ……………………………………………………….
..........................................................................................................
Wykonawca
powierzy
Podwykonawcom
wykonanie
następujących
części
zamówienia
…............................................................... . Zlecenie wykonania części dostaw i podwykonawcom nie zmienia
zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części dostaw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.
Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia w ZO, Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa
Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
a) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień
1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę;
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją projektu
tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez Podwykonawcę musi być
poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub po bezskutecznym
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży
poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności
określonych w Umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu
Umowy o Podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia
Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom),
których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z
Umów o podwykonawstwo.
Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie
zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
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17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca
nie złoży w trybie określonym w ust. 17 i 18 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.
20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług.
23. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców.
24. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi pracami lub dostarczonymi
materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu
gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z
tych zobowiązań
25. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za
zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
26. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

1.
2.

3.
4.

§ 11.
Postanowienia końcowe
Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język
polski.
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na
drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające w
szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego znak: ZO/FRWiM/25/2017 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie zasadą konkurencyjności na dostawę sprzętu

elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu,
Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i
Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Postępowanie znak: ZO/FRWiM/25/2017

działając w imieniu Wykonawcy*:
………………………………………………………………………………………………………….............................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

1)

oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, powiązany(i) poprzez :
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.
* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa
każdy z Wykonawców.

......................................................................................
( podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)
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