
             

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 

W związku z realizacją przez Zespół Szkół w Wodyniach, Szkołą Podstawowa projektu 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans 

-VI edycja” w ramach Priorytetu X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 

„Edukacja ogólna i przedszkolna” realizowanego w okresie od 1 września 2016 do 31 grudnia 

2017r. , zapraszamy do składania oferty cenowej na sprzęt do realizacji zajęć. 

     Wodynie, dnia 9 marca 2017  r. 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 

 na dostawę sprzętu na potrzeby realizacji zajęć 

 
I  Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

 Nabywca:  

Gmina Wodynie 

ul. Siedlecka 43 

08-117 Wodynie 

NIP: 821-23-93-356 

Odbiorca: 

Zespół Szkół w Wodyniach 

ul. Siedlecka 7 

08-117 Wodynie 

e-mail: spwodynie@poczta.onet.pl 

  

II. Informacje ogólne:  

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro. 

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

 



             

 
 

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczej w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans -VI edycja”  

Wspólny Słownik Zamówień - 30213300-8, 32322000-6, 30232110-8 

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

V. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia: 

Dostawa sprzętu  powinna być zrealizowana w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty, 

do Zespołu Szkół w Wodyniach, ul. Siedlecka 7, 08-117 Wodynie zgodnie z ilością podaną w 

Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 

Pomoce dydaktyczne będą dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia gwarancji i instrukcji obsługi w języku polskim. 

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zaznacza, iż Dostawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

 VI. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

warunki:  

1.      Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za 

akceptację treści zapytania, 

2.     Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie określonym                                  

w przedmiotowym zapytaniu, 



             

 
3.     Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4.     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

5.     Złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi                            

w niniejszym ogłoszeniu, 

6.      Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 

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

Zamawiającego i przez wszystkie organy kontrolujące Projekt – złożenie oferty jest 

uznawane za wyrażenie zgody. 

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Złożona oferta powinna być kompletna. 

2.  Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub 

osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym 

podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. 

3.  Oferta powinna zawierać ceny brutto. 

 

Wykaz dokumentów, jakie Oferenci muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 

2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2) 

3) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 (wg wzoru załącznik nr 3) 

VIII. Warunki płatności: 

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 

21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, pod 

warunkiem otrzymania przez Zamawiającego środków z instytucji pośredniczących. 

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

żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub 



             

 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

X.  Kryterium wyboru oferty: 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie ich  cena brutto za całość zamówienia.  Zamówienie 

zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje w ramach oferty najniższą cenę brutto.  

Cena ma być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania 

umowy i nie będzie podlegać zmianom.  

6. Kryteria oceny ofert  
 

Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:  

 

1. Cena brutto: 100 %  
 

Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru: 

Cena - waga 100%,  
Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną wg następującego 

wzoru:  

C = (C_minimalna / C_oferowana) x 100 pkt.  
gdzie:  

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w danym kryterium,  

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,  

Cof – cena badanej oferty.  

XI.  Miejsce, termin i sposób  złożenia oferty: 

1. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20.03.2017 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu 

Szkół w Wodyniach, ul. Siedlecka 7, 08-117  Wodynie, na formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik Nr 1, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 2. 

2. Dokumenty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zakup sprzętu 

na potrzebę realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego „Szkoła Równych Szans -VI edycja”  



             

 
3. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych 

dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: spwodynie@poczta.onet.pl a 

następnie przesłanie pocztą. 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Zespołu Szkół. 

w Wodyniach. 

5. Złożenie oferty stanowiącej odpowiedź na niniejsze zapytanie jest równoznaczne                         

z akceptacją zawartych w nim zapisów.  

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

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

9 . Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn. 

10. W przypadku przekroczenia kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację usługi 

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

dopuszcza możliwość negocjacji ceny. 

XII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 

 Weryfikacja ofert  zostanie przeprowadzona do dnia 21.03.2017 r. w Zespole Szkół 

w Wodyniach.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego 

o miejscu i terminie podpisania umowy i dołączy do swojej oferty:  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru, załącznik 

nr 3) 

 Złożone oferty  powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  

XIII. Załączniki:  

1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 

3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 



             

 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Bożena Rucikowska, tel. 661291594,  

e – mail: spwodynie@poczta.onet.pl 

                                                                                                           Koordynator projekty 

 

                                                                                                           Bożena Rucikowska 

 

 

                                                                                                           
Szkoła Podstawowa w Wodyniach 
ul. Siedlecka 7 
08-117 Wodynie 
NIP 821-19-56-892 
 
 

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

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

(miejscowość, data) 

 

I.WYKONAWCA:  
 

nazwa: ............................................................................................... 

 

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

 

adres: ................................................................................................ 

 

nr telefonu: ....................................nr faxu .................................... 

 

NIP ........................................... REGON ............................................ 

 

e- mail.................................................... 

 

W nawiązaniu do zaproszenia składania ofert z dnia 09.03.2017 r. na zakup i dostawę sprzętu 

na wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej z projektu dofinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans -VI edycja”  

oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za: 

cenę łaczną netto:………………………………………………………….. 



             

 
cenę łaczną brutto:………………………………………………………….. 

słownie brutto:……………………………………………………………… 

 

 

II. OŚWIADCZAM/MY, ŻE : 

 

1. Akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w Zapytaniu ofertowym, 

2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do Zapytania 

ofertowego wzorem umowy, 

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

4. Uzyskałem wszelkie  niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania 

zamówienia. 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w Zaproszeniu do składania ofert. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

 Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 2 

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 3 

 

 

…………………………….., dn ………………………… 

………………………………………………….. 

pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 
 

 

Załącznik Nr 2 

Zestawienie sprzętu na wyposażenie pracowni matematycznej w ramach projektu 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans 

-VI edycja” 

Lp Przedmiot zamówienia Opis 

1. Komputer z 

oprogramowaniem 

 ASUS R540LJ-XX340T 

Opis ogólny  

Procesor Typ: min. Intel Core i5  5200U 

Pamięć podręczna zainstalowana 4GB SO-DIMM  

System operacyjny Windows 10 64-bit  

Dysk twardy  Pojemność min. 1000 GB 

Obrót napędu: 5,400 obr./min 

Napęd optyczny Super Multi DVD+/-RW/RAM (DL) 

Ekran Rozmiar: 39.6cm (15.6”) 

Podświetlenie LED 

Rozdzielczość wewnętrzna: 1 366 x 768 

Karta graficzna Typ: NVIDIA GeForce 920M 2 GB 

Porty HDMI, VGA (RGB), mikrofon zewnętrzny, USB 

2.0 1 szt., 1 x USB 3.0  

1 x USB  

1 x USB 3.1 typ C, wbudowana kamera, czytnik 

kart pamięci SD/SDHC/SDXC, Połączone 

gniazdo słuchawek (stereofoniczne)/mikrofonu 

zewnętrznego 

Komunikacja 

bezprzewodowa 

Karta sieciowa bezprzewodowa 

Urządzenia w pakiecie Zasilacz prądu przemiennego 

Oprogramowanie w 

pakiecie 

Pakiet biurowy min. Microsoft Office 2013 wersja 

edukacyjna 

2. Projektor z uchwytem 

 

EPSON EB-U04 

Technologia 3LCD 

Rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA) pikseli 

Jasność 3000 ANSI lumen 

Kontrast Min. 15 000:1 

Żywotność lampy do 10 000 h 

Min wielkość obrazu 300 cali 

Max wielkość obrazu 330 cali 

Złącza zewnętrzne 1 x USB Typ A 

1 x USB typ B 

1 x VGA input 

2 x HDMI 

1 x Composite 

1 x MHL 

1 x Cinch audio input 



             

 

 

 

 

Liczba 

wyświetlanych 

kolorów  

 

1,07 mld 

Rzeczywisty 

współczynnik 

proporcji 

obrazu 

 

 

16:10 

Ogniskowa 

obiektywu  
 

20,42-24,5 mm 

Przesłona 

 
 

1,5-1,71 

Zoom 

 
 

Optyczny (manualny) 

Współczynnik 

powiększenia 

(optyczny)  

 

1,2 

Stosunek projekcji 1.38 - 1.68:1 

   
Uchwyt 

 

Uchwyt sufitowy 

3. Ekran projekcyjny Model ekranu 200x150 STANDARD 

Rodzaj ekranu Ekran podwieszany, ręcznie rozwijany 

Domyślny format obrazu 4:3, 16:9 

Powierzchnia wizyjna 200 x 150 cm 

Powierzchnia całkowita 208 x 160 cm 

Rodzaj powierzchni Matt White 

Współczynnik odbicia 1,0 G 

Kąt widzenia 150 stopni 

Dostosowanie formatu 

obrazu 

Regulacja płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran 

można zatrzymać w dowolnej pozycji 

Mechanizm Mechanizm sprężynowy z automatyczną blokadą 

Obramowanie Wysokość pasa rozbiegowego na górze: 10 cm, 

czarne ramki 4 cm ze wszystkich stron 

  Kolor obudowy Biały 

  Wymiary obudowy szerokość 8cm, wysokość 9cm, długość 214 cm 

4. Wentylator 

biurkowy(bezłopatkowy 

wentylator USB) 

 

Specyfikacja: 

 

Wbudowany wyłącznik nawiewu 

Wymiary: 173mm x 96mm x 42mm 

Waga: ok. 180g. Kolor: biało-niebieski 

Zasilanie: USB 5V lub 4 

 



             

 
Załącznik nr 3 – oświadczenie Oferenta  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  do 

zaproszenia do składania ofert z dnia  09.03.2017 r. dotyczącego sprzętu na wyposażenie 

pracowni matematyczno-przyrodniczej w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła Równych Szans -VI edycja”, 

  

OŚWIADCZENIE 

Dane Oferenta 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

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

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

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

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

zamówienia, 

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

ofertowego, 

-zobowiązuję/emy się do wykonania przedmiotu zamów w następującym terminie 

………………………………………………………………… 

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

Zamawiającego. 

 Ponadto oświadczamy, że: 

-zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zleceniodawcę w zaproszeniu do składania 

ofert i nie wnosimy do nich żadnych roszczeń, 

-uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia.  

   

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

      miejscowość i data                                 podpis i imienna pieczęć Oferenta 

 



             

 
UMOWA   Nr …./2017 

 

Zawarta w dniu ………………… 2017 r. w Wodyniach w wyniku przeprowadzonego 

postępowania – zaproszenia do złożenia ofert na dostawę  sprzętu na wyposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczej do Zespołu Szkół w Wodyniach -  Szkoły Podstawowej 

w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

„Szkoła Równych Szans -VI edycja”  

pomiędzy 

 Zespołem Szkół w Wodyniach -  Szkołą Podstawową reprezentowanym przez: 

     Dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach – Ewę Cizio 

za kontrasygnatą 

    Księgowej – Teresy Redosz 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

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

z siedzibą …………………………… posiadającą NIP nr ……………………………….. 

wpisaną do EDG/KRS pod numerem…………………. w imieniu której działają: 

 

1……………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni 

matematyczno-przyrodniczej do Zespołu Szkół w Wodyniach -  Szkoły Podstawowej w 

ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Szkoła 

Równych Szans -VI edycja” ,w ilości i cenach wyszczególnionych w jednostkowym 

formularzu cenowym – zakres przedmiotu zamówienia załącznik Nr 2 do oferty, który  

stanowi  integralną część niniejszej umowy. 

§2 

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

w terminie 14 dni  od dnia zawarcia umowy.  



             

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w zapakowanych pakietach. 

Zapakowane pakiety należy oznakować numerem pakietu. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zespołu Szkół w Wodyniach 

zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu ofertowym na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu 

roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. 

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

sprzęt pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór według faktury  

i sporządzonego protokołu odbioru. 

6. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje 

dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp. 

7. Podczas dokonywania odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów 

mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy spełnia 

wymagania określone w zamówieniu. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni 

sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania 

projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa 

oraz techniczne i funkcjonalno –użytkowe. 

8. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się 

za dokonany, jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru zastaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć. 

Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi 

wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym 

przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu 

umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 14 dni. 

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

Zamawiającemu fakt ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego 

wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru zastosowanie 

znajdują postanowienia ust.2-7. 

§ 3. 

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

w tym…………………...VAT (słownie: …...………………………………………… 



             

 
2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w formularzu 

cenowym dołączonym do oferty. 

 

§ 4. 

W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy lub 

braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią                 

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 5. 

1. Wykonawca udziela na dostarczony towar gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 

12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 

2. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy 

przedmiot umowy na nowy w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 

§ 6. 

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

jeżeli Wykonawca nie dostarczy sprzętu multimedialnego w terminie określonym 

w § 2 ust.1. 

2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić 

od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

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

umowy z powyższych powodów Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za 

część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 7. 

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

przedmiotu umowy w całości w terminie 21 dni od dnia odbioru, po wypełnieniu 

przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków względem Zamawiającego, 

wynikających z niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przedłużenia terminu płatności do czasu otrzymania środków na konto 

Zamawiającego z instytucji pośredniczących.  

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany w treści faktury. 

3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  



             

 
4. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy : 

a)  w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto za odstąpienie od umowy                   

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

b) w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto w przypadku niedostarczenia 

przedmiotu zamówienia w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki                  

w dostawie,             

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

brak realizacji wymiany pomocy dydaktycznych wadliwych na wolne od wad 

za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych . 

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

umownych i odszkodowania. 

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

§ 9. 

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

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 10. 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm) i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. 

 

§ 11. 

Wszystkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 



             

 
§ 12. 

1.  Integralną częścią umowy są: 

1) formularz cenowy  

2) formularz ofertowy 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 

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