Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
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Gorzów Wielkopolski, 10 stycznia 2014r.

Zapytanie Ofertowe nr 2

(dotyczy wyboru wykonawcy na dostawy)
Podstawa prawna: zasada konkurencyjności w ramach LRPO
Nr umowy: RPLB.04.02.02-08-012/13-00
Nazwa projektu: „Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych kształcenia praktycznego
szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest WZDZ Gorzów Wielkopolski”
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie
Wielkopolskim projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych
kształcenia praktycznego szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest
WZDZ Gorzów Wielkopolski”, w ramach priorytetu 4, Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej, działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej,
poddziałanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej, zaprasza
do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i urządzeń w zakresie „ Modernizacji i
wyposażenia
pracowni
dydaktycznych
kształcenia
praktycznego
szkół
zawodowych, dla których organem prowadzącym jest WZDZ Gorzów
Wielkopolski”.

I. Zamawiający
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel./ fax: 95 7227747; 95 7207325
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Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 3930000-5 Różny sprzęt dydaktyczny; 33184000-3
sztuczne części ciała; 385274009- dozymetry fantomowe; 38510000-3 mikroskopy;
38519000-6 Różne kompozycje mikroskopów; 39181000-4 stoły laboratoryjne;
39180000-7 meble laboratoryjne;38553000-6 mierniki; 42923110-6 wagi laboratoryjne;
33000000-0 urządzenia medyczne farmaceutyki ; 38437000-7 pipety i akcesoria
laboratoryjne; 33192200-4 stoły medyczne; 35156000-6 lampy na podczerwień;
39712200-8 urządzenia fryzjerskie;

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel.: (+48 95) 720 73 25, faks: (+48 95) 720 73 25
NIP: 599-27-94-335, www.zdz.gorzow.pl

www.ksu.parp.gov.pl

Odbiorcami przedmiotu zamówienia są :
1) Zespół Szkół nr 1 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 95
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu; ul. Zbąszyńska 17a; 66-320 Trzciel;
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu; Odział w Międzyrzeczu; ul. Staszica
20; 66-300 Międzyrzecz
Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych dostaw zawiera załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
II. Szczegółowy opis zamówienia
1. Specyfika przedmiotu oferty:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu
niezbędnego w celu wyposażenia pracowni dydaktycznych.
Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt i urządzenia były fabrycznie nowe,
nie używane wcześniej;
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych
równoważnych opisywanym w dokumentacji – opis przedmiotu zamówienia –
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego;
Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym o parametrach nie gorszych jakie
zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła
się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, na podstawie art.
30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania
określone przez zamawiającego;
Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie znaków
towarowych zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń
równoważnych,
pod
warunkiem
zapewnienia
parametrów
technicznych
i jakościowych odpowiadających określeniom dokumentacji technicznej. Na
potwierdzenie równoważności oferowanych materiałów i urządzeń należy załączyć
do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, DTR itp.)
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Uwaga Do oferty należy załączyć: opis techniczny zaoferowanego sprzętu –
w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).
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2) Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom i jednak żąda wskazania w ofercie zakresu oraz podania
rodzaju sprzętu i urządzeń, wraz z wyszczególnieniem ilości i kwoty jaką
zamierza powierzyć do wykonania dla podwykonawcy. W tym celu Zamawiający
żąda dołączenia umowy z podwykonawcą.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełnia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (tj. osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) , którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5) braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych.

2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

3. Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał, min 2 dostawy w a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowanej w 100%
polegającej na wykonaniu dostawy sprzętu i urządzeń w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym wraz z załączeniem dokumentów (referencje, protokoły końcowe odbioru, itp)
potwierdzających ich należyte wykonanie. Z treści referencji bądź innych dokumentów
potwierdzających wykonanie zakresu musi wynikać, że dostawy dotyczą zakresu przedmiotu
zamówienia.
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jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna za
spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1
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4. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie spełnienia szczególnych warunków. Wykonawca
wykaże spełnienie warunku jeśli złoży pisemne oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1.
5. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej jeżeli, Wykonawca wykaże :
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
6. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za
treści zapytania.

akceptację

7. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym: prowadzą działalność gospodarczą
w zakresie objętym zamówieniem.
8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonych dokumentów stanowiących załącznik do oferty, zgodnie z formułą
„spełnia- nie spełnia”
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zawierać :
a) Wypełniony załącznik nr 1 wraz z dołączeniem kart katalogowych;
b) formularz ofertowy do niniejszego zapytania (załącznik nr 2)
c) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich czynności w tym
transport, rozładunek, montaż i ewentualne szkolenie wskazanych przez
Zamawiającego osób na warunkach określonych w ofercie.
e) Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania
umowy.
f) Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
g) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
V. Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:
- rozpoczęcie - w dniu podpisania umowy
- zakończenie – najpóźniej do 28 lutego 2014r.

1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27 stycznia 2014 roku godz.
08:00 przesyłając ją drogą elektroniczną na adres e-mail: zdz.bwe@zdz.gorzow.pl,
przesyłając pocztą tradycyjną lub składając bezpośrednio w biurze projektu na adres:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Strona4

VI. Miejsce oraz termin dostarczania ofert:
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ul. Sikorskiego 95
SEKRETARIAT
66-400 Gorzów Wielkopolski
Z dopiskiem: Zapytanie ofertowe z dnia 10 stycznia 2014r.
2. Zamawiający może przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu
składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadamia wszystkich Wykonawców.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w
ofercie (np. opinie klienta, referencje itp.). W przypadku ww. żądania Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów w terminie do 3 dni
kalendarzowych.
VII. Ocena ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie posługiwał się przyjętym kryterium cenowym
i terminem wykonania zamówienia.
2. Waga poszczególnych kryterium wynosi:
Cena – 100%
3. Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za kryterium Cena (n-tej)
oferty zostanie określona wg wzoru:
Nc= 100 pkt x Cn / Cbo x 100%
gdzie:
Nc - punktacja badanej oferty
Cn - najniższa cena ofertowa
Cbo - cena badanej oferty
4.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) Zostaną złożone przez Wykonawców zaproszonych do niniejszego postępowania;
2) Nie zostaną odrzucone.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem, aukcji
elektronicznej, ani udzielenia zamówienia w dynamicznym systemie zakupów
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od wykonawców.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
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IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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X. Informacje dotyczące wyboru oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie
podmioty, które przesłały oferty. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu
niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert, również po terminie
określonym w pkt VI ust. 1 niniejszego zapytania.
XI. Odrzucenie oferty
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, w tym zawierającej błędy
lub niepełnej,
2. informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą
nieprawdziwe,
3. zostanie złożona po terminie,
4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5. Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. III niniejszego
zapytania,
XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
XIII. Postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy z Wykonawcą:
Wzór umowy jaki zostanie zawarty z wykonawcą stanowi załącznik nr 8.
XIV. Załączniki

1.
2.
3.

4.
5.

Wymagany dokument
Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z treścią i formą ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego opisu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do niniejszego opisu.
Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
ze dostawy zostały wykonane, sporządzone według załącznika nr 5
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego opisu.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. ); W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum,
Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/
Wspólników Spółki cywilnej
W przypadku osób fizycznych oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
niniejszego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego opisu.
Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy warunek
może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ Wspólników Spółki cywilnej
Aktualne
zaświadczenie
właściwego
oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wyko
nawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum, Spółka cywilna)
powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ Wspólników Spółki
cywilnej
Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP, ; w przypadku podmiotu zbiorowego również w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 oraz pkt. 10 i 11, ustawy Pzp, dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum, Spółka cywilna) powyższy
warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/ Wspólników Spółki cywilnej
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę ubezpieczenia określoną w zapytaniu ofertowym.
Oświadczenie na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5 – ustawy Prawo zamówień publicznych
Wzór umowy jaki zostanie zawarty załącznik nr 8
Opis przedmiotu zamówienia. Zbiorcze zestawienie ilościowe załącznik nr 1.

ZAŁĄCZNIK NR 1
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i sprzętu niezbędnego celem przeprowadzenia
zakresu projektu do następujących ośrodków:
1) Zespół Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul.

Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

NAZWA SPRZĘTU/URZĄDZENIA
(rodzaj, typ, główne parametry)
Model anatomiczny ciała człowieka
Szkielet ludzki, wielkość 181 cm
Fantom
Fantom BRAD lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych – tors dorosłego człowieka do nauki resuscytacji
krążeniowo – oddechowej oraz pomocy osobie, która się
zadławiła. W komplecie nylonowa torba transportowa,
wyposażona we wszyte podkładki - po rozłożeniu może służyć
jako mata treningowa, system oddechowy (3 szt.), maski
twarzowe (3 szt.).
Mikroskop
Posiada wbudowaną kamerę z portem USB, co umożliwia
dowolną obróbkę komputerową obserwowanego obrazu i
prezentację preparatów mikroskopowych dużej grupie słuchaczy.
W komplecie oprogramowanie pozwalające na dokonywanie
prostych pomiarów mikroskopowych (np. pomiar odległości, kąta
itp.)
Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowej
Zestaw preparatów 50 szt.
Plansze anatomicznej budowy ciała człowieka
Zestaw 4 plansz o wielkości 50 x 67 cm
Stół laboratoryjny
Wymiary: 180 x 90 x 60 cm
Dygestorium
Dygestorium
przeznaczone do realizacji
podstawowych
doświadczeń biologiczno-chemicznych.
Dygestorium składa się z dwóch części:
 górnej - komory manipulacyjnej oszklonej szybami

ILOŚĆ

cena
jednostkowa

Wartość
ogółem

2 szt.
2 szt.

5 szt.

2 szt.
2 szt.
2 szt.
5 szt.
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

2 szt.

2 szt.

2 szt
.

2 szt.
2 szt.

2 szt
5 szt.

.

4 szt.

4 szt.
2 szt.

2 szt.
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8.

hartowanymi, wyłożonej płytkami ceramicznymi do
wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew,
baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór
gazowy.
 dolnej - szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem i
regulatorem instalacji wyciągowej.
Uniwersalny miernik
Miernik UNI-T lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych
Kolorymetr
Duży, graficzny ekran, optyczny system odczytu, podłączenie do
komputera za pomocą portu USB, podwójne zasilanie- zasilaczem
lub bateriami.
Waga laboratoryjna
Waga
analityczna,
posiada
dotykowy
wyświetlacz,
oprogramowanie w języku polskim, klawiaturę QWERTY i
numeryczną, osłona ze szkła z powłoką antystatyczną lub
równoważną
Płaszcz grzejny
Pojemność 1000 ml
Mieszadło
Mieszadło magnetyczne do sporządzania roztworów ciał stałych i
mieszania cieczy.
Statyw
Zestaw szkła laboratoryjnego
W zestawie: kolby miarowe z korkiem, kolby Erlenmeyera lub
równoważne ze szlifem i korkiem itp., pipety jedno-miarowe i
wielo-miarowe, pipetki – kroplomierze, cylindry rozdzielacze
(wkraplacze), próbówki (różne rodzaje), U – rurki z lejkiem,
bagietki, rurki różnych średnic, kształtów, rozpylacz płomienia,
zlewki, lejki, korki, łyżeczki, szalki, wężyki itp.
Stolik zabiegowy
Wykonany z wysokiej jakości metalu oraz szkła, posiada gumowe
kółka.
Lampa z lupą kosmetyczną na statywie
Zestaw aparatury kosmetycznej: do nawilżania
Wapozon lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych – urządzenie do nawilżania skóry z możliwością
stosowania olejków aromatycznych.
Zestaw aparatury kosmetycznej: do galwanizacji

www.ksu.parp.gov.pl
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20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.

2 szt.
2 szt.
4 szt.

4 kpl.
10 kpl.
2 szt.
2 szt.

2 szt
2 szt.
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19.

Galwan lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych – mini GV100
Zestaw aparatury kosmetycznej: do darsonwalizacji
Dransoval HV 08 lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych
Zestaw aparatury kosmetycznej: do ultradźwięków
Ultrafit Processor - Funkcja Peeling Kawitacyjny lub równoważny
o nie gorszych parametrach technicznych
Zestaw aparatury kosmetycznej: do podgrzewania wosku
Zestaw Sonobella 95W lub równoważny o nie gorszych
parametrach technicznych
Lampa Solux
Lampa Solux II lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych
Autoklaw
Używany do sterylizacji narzędzi kosmetycznych.
Stolik kosmetyczny
Posiada 3 szuflady, półki
Komplet dwóch krzeseł
Lampa kosmetyczna
Posiada lupę BIO LED lub równoważny o nie gorszych
parametrach technicznych
Fotel do pedicure
Podnóżek
Taboret obrotowy
Taboret Hermes lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych
Frezarka do pedicure
W zestawie komplet frezów
Stanowiska fryzjerskie
Obejmujące: konsolę fryzjerską, lustro, fotel fryzjerski
Myjnia fryzjerska
Wymiary: 120 x 100 x 60 cm
Promiennik
Infrazon z ręczną regulacją czasu i temperatury. Wyposażony w
lampy kwarcowe (podczerwień) lub równoważny o nie gorszych
parametrach technicznych.
Aparat do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu
Sterylizator
Suszarka hełmowa

www.ksu.parp.gov.pl
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36.
37.
38.
39.
40.
41.

Suszarka stojąca
Suszarka ręczna
Moc: 2000 W
Prostownica
Ceramiczna
Moc: 37 W
Karbownica
Lokówki różnej grubości
Aparat do diagnozy stanu włosów
Modele anatomiczne
Modele: ciała, mięśni, włosów, skóry

www.ksu.parp.gov.pl

10 szt.
10 szt.

10 szt.
10 szt.
1 szt.
1 kpl.

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, ul. Zbąszyoska 17a, 66-320 Trzciel

NAZWA SPRZĘTU/URZĄDZENIA
(rodzaj, typ, główne parametry)

ILOŚĆ

Umywalka z instalacją zimnej i ciepłej wody
42. 1
W komplecie bateria umywalkowa.
43. Elektryczny podgrzewacz wody
Bojler o pojemności 100 l
44. Stoły produkcyjne (w zabudowie)

2 kpl.

45. Płyty kuchenne indukcyjne czteropalnikowe

6 szt.

46. Piekarniki elektryczne
Zlewozmywaki
47.
W zestawie baterie i syfony
Zestawy garnków indukcyjnych
48.
W komplecie 4 garnki różnej wielkości i rondel z pokrywami
Naczynia kuchenne (zastawa stołowa dla 12 os.)
49. Serwis obiadowy: waza, półmisek x 2, sosjerka, salaterka, talerz
deserowy x 12, talerz płytki duży x 12, talerz głęboki duży x 12
Zestaw noży kuchennych
50. W komplecie: nóż uniwersalny, szefa kuchni, do obierania, wędlin,
drobiu, chleba

6 szt.

51. Maszynki do mięsa

3 szt.

52. Roboty kuchenne

3 szt.

Wieloczynnościowe

Proponowana
cena
jednostkowa

Wartość ogółem

1 szt.
6 szt.

2 szt.
6 kpl.
1 kpl.

6 kpl.
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53. Naświetlacz do jaj

1 szt.

54. Frytkownica

3 szt.

55. Chłodziarka-zamrażarka

1 szt.

56. Zmywarka do naczyń

1 szt.

Duża zmywarka gastronomiczna do naczyń i szkła
Piec konwekcyjny
Wszechstronne urządzenie, umożliwiające prowadzenie procesu
obróbki termicznej w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
57. Posiada wyprofilowane łopatki wentylatora z autorewersem,
gwarantujące równomierny rozkład temperatury w komorze, funkcję
naparowania oraz sondę pomiarową precyzyjnie kontrolującą
temperaturę wewnątrz potraw, pozwalają na perfekcyjną obróbkę
mięs, drobiu, ryb czy warzyw.

58. Kuchenka mikrofalowa

1 szt.

3 szt.

3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, Oddział w Międzyrzeczu, ul.

Staszica 20, 66-300 Międzyrzecz
ILOŚĆ

Stoły laboratoryjne
Zasilane
napięciem
230/400
V
prądu
przemiennego,
zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone
w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny

3szt.

2.

Zasilacze stabilizowane napięcia stałego

3 szt.

3.

Autotransformatory

3 szt.

4.

Generatory funkcyjne

3 szt.

Przyrządy pomiarowe analogowe, cyfrowe i kontrolne
W komplecie: mostek techniczny, multimetr analogowy, multimetr
cyfrowy, miernik cęgowy, miernik RLC, miernik pojemności,
wskaźnik napięcia, tester kolejności faz, lokalizator przewodów i
kabli, rejestrator USB, tester akumulatorów, tachometr, zasilacz
laboratoryjny lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych.

3 kpl.

1.

5.

Proponowana
cena
jednostkowa

Wartość ogółem
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NAZWA SPRZĘTU/URZĄDZENIA
(rodzaj, typ, główne parametry)

Lp.
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6.
7.
8.
9.

Zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych
W zestawie: oporniki, tranzystory, rezystory itp.
Trenażery
z układami
elektrycznymi
i elektronicznymi
przystosowane do pomiarów
Plansza do doświadczeń z elektryczności.
Fotel kosmetyczny
Rozkładany, z podłokietnikami.
Stołki obrotowe

www.ksu.parp.gov.pl

1 kpl.

3 szt.

2 szt.
2 szt.

Stoliki zabiegowe

10. Wykonany z wysokiej jakości metalu oraz szkła, posiada gumowe

2 szt.

kółka.

11. Lampa z lupą kosmetyczną na statywie
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Zestaw aparatury kosmetycznej: do nawilżania
Wapozon – urządzenie do nawilżania skóry z możliwością
stosowania olejków aromatycznych, lub równoważny o nie gorszych
parametrach technicznych
Zestaw aparatury kosmetycznej: do galwanizacji
Galwan mini GV100 lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych
Zestaw aparatury kosmetycznej: do darsonwalizacji
Dransoval HV 08, lub równoważny o nie gorszych parametrach
technicznych
Zestaw aparatury kosmetycznej: do ultradźwięków
Ultrafit Processor - Funkcja Peeling Kawitacyjny, lub równoważny o
nie gorszych parametrach technicznych
Zestaw aparatury kosmetycznej: do podgrzewania wosku
Zestaw Sonobella 95W, lub równoważny o nie gorszych
parametrach technicznych
Autoklaw
Używany do sterylizacji narzędzi kosmetycznych.
Stolik kosmetyczny
Posiada 3 szuflady, półki

19. Komplet dwóch krzeseł

2 szt.

1szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Lampa kosmetyczna

20. Posiada lupę BIO LED , lub równoważny o nie gorszych

2 szt.

21. Fotel do pedicure

1 szt.
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22. Podnóżek

1 szt.

23. Taboret obrotowy

1 szt.

24. Lupa kosmetyczna

1 szt.

25. Frezarka do pedicure

1 szt.

W zestawie komplet frezów

26. Stanowiska fryzjerskie
Obejmujące: konsolę fryzjerską, lustro, fotel fryzjerski

27. Myjnia fryzjerska

6 kpl.
1 szt.

Promiennik

28. Infrazon z ręczną regulacją czasu i temperatury. Wyposażony w

1 szt.

lampy kwarcowe (podczerwień).

29. Aparat do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu

1 szt.

30. Suszarka hełmowa

1 szt.

Suszarka stojąca

31. Suszarka ręczna
Moc: 2000 W

6 szt.

Prostownica

32. Ceramiczna

6 szt.

Moc: 37 W
6 szt.

34. Lokówki różnej grubości

6 szt.

35. Aparat do diagnozy stanu włosów

1 szt.

Strona14

33. Karbownica
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Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
nr NIP.................................................. nr REGON............................................
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
66-400 Gorzów Wielkopolski; ul. Sikorskiego 95
tel…………., fax. ………………….
e-mail: ……………………………………………..

Zobowiązania oferenta
1. W związku z zaproszeniem ofertowym w zakresie dostawy sprzętu i urządzeń zadania pn.„
„Modernizacja i wyposażenie pracowni dydaktycznych kształcenia praktycznego szkół
zawodowych, dla których organem prowadzącym jest WZDZ Gorzów Wlkp.”, w ramach
realizacji projektu, oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

1) netto: ....................................................zł
/słownie:
2) brutto: ..................................................zł
/słownie: ....................................................................................................../
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- podatek VAT w wysokości ...................% tj. ..................................zł.
Zakres przedmiotu zamówienia na poszczególne jednostki stanowi wartość, określona w załączniku nr
1 do Formularza ofertowego.

2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczamy,
że
oferowana
cena
zawiera
wszystkie
koszty
związane
z realizacją przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń.
Oświadczamy, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji
zamówienia.
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia …..r.
Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący: .......................................................
..........................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną)

7.
8.

9.

Oświadczamy, że zawarty projekt umowy, stanowiący Załącznik
został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy
na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach ……..od
...... do ...... niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej, są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Oferta została złożona na................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr
................. do nr ................. .
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ..................................................................................................
2. .................................................................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania
wykonawcy
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................................., dnia ..................

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel.: (+48 95) 720 73 25, faks: (+48 95) 720 73 25
NIP: 599-27-94-335, www.zdz.gorzow.pl

www.ksu.parp.gov.pl

ZAŁĄCZNIK Nr 3

OŚ WIAD CZEN IE
w sprawie spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.........................................................................................
...................
Siedziba......................................................................................
...................
Nr telefonu / faksu
........................................................................................
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na
piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w jego
imieniu o ś w i a d c z a m, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
......................................................

................................., dnia ..................
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(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK Nr 4

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.........................................................................................................
Siedziba.......................................................................................................
Nr telefonu / faksu ........................................................................................
Ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę jako upoważniony na piśmie
lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu Wykonawcy
o
ś w i a d c z a m, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Strona18

................................., dnia .................
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ZAŁĄCZNIK Nr 5

OŚ WIAD CZEN IE
w sprawie braku podstaw do wykluczenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa.........................................................................................................
Siedziba.......................................................................................................
Nr telefonu / faksu
........................................................................................
Ja niżej podpisany o ś w i a d c z a m, że nie zachodzą w stosunku do mnie
podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamówień publicznych.

......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Strona19

................................., dnia ..................
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ZAŁĄCZNIK Nr 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
Ja, niżej podpisany ................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)
biorącego udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o
ś w i a d c z a m, że zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia
następującym Podwykonawcom:

Lp.

Nazwa i adres
Podwykonawcy

.......................................................
(pieczątka i podpis Podwykonawcy)

Zakres i rodzaj prac powierzanych dla
Podwykonawcy

.........................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcom,
wówczas na powyższym załączniku pisze „NIE DOTYCZY” i załącza go do oferty.
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ZAŁĄCZNIK Nr 7

............................................................................................
/ pieczęć wykonawcy /

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY
Przystępując

do

postępowania

w

sprawie

udzielenia

zamówienia

publicznego

składamy

oświadczenie, że:
1. nie należę do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych*
2. należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Lista podmiotów (Nazwa i adres podmiotu), należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.
1. .................................... ........................................
2. .................................... ........................................
3. .................................... ........................................
......................................, dnia .............................................

........................................................................................................
( podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu

wykonawcy)

Informacja dla Wykonawcy:
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Grupa kapitałowa w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
*/ ** skreślić niepotrzebne (jeżeli Wykonawca zaznaczy, że należy do grupy kapitałowej należy podać listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej).
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ZAŁĄCZNIK Nr 8

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, następujących zadań odpowiadających wymaganiom
Zamawiającego:
Poz.

1

Nazwa
Wykonawcy
(podmiotu),
wykazującego
spełnianie
warunku

Rodzaj
wykonanych
dostaw

2

3

Miejsce
wykonanych
dostaw

Wartość
wykonanych
dostaw
PLN brutto

4

5

Data
Nazwa i adres
wykonania
Zamawiającego/
(zakończenia) Zlecającego
dzień /
miesiąc / rok
6

7

1.

Załączamy dokumenty potwierdzające że wskazane w wykazie dostawy*/zadania* zostały wykonane
zgodnie z zasadami producenta i prawidłowo ukończone.
*5 Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, załączamy oświadczenie/dokumenty, „Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów” Ogłoszenia o zamówieniu.

......................................................
(imię i nazwisko)
podpis osoby /osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
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................................., dnia ................

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel.: (+48 95) 720 73 25, faks: (+48 95) 720 73 25
NIP: 599-27-94-335, www.zdz.gorzow.pl

www.ksu.parp.gov.pl

Załącznik Nr 9

Umowa Nr …………
zawarta w dniu …………..2013 r. pomiędzy ……………………reprezentowanym przez …………………w osobach :
1.

……………………….

2.

…………………………..

zwanym dalej "Z a m a w i aj ą c y m "
a firmą………………………………………….. z siedzibą: ……………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”
w

rezultacie

dokonania

przez

Zamawiającego

wyboru

oferty

Wykonawcy

została

zawarta

§ 1 [Przedmiot umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz z rozładunkiem przedmiotu zamówienia,
zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” oraz złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i jej
integralną częśd.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeo
prawami osób trzecich, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu umowy transportem własnym, w opakowaniach
zapewniających całośd, nienaruszalnośd i zabezpieczających przed uszkodzeniem.
4. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał gwarancje producenta i gwarancje
Wykonawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych i prawnych.
6. Wykonawca oświadcza, iż dostarczane rzeczy posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa
pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.
7. Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne, schematy konieczne do prawidłowego korzystania
z przedmiotu umowy w języku polskim.
8. Szczegółowy przedmiot umowy jest określony w Zapytaniu Ofertowym i ofercie Wykonawcy z dnia
…………………. r.
9. Wykonawca dostarczy sprzęt i urządzenia w miejsca wskazane przez Zamawiającego zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca wykaże Zamawiającemu zgodnośd dostarczonego sprzętu i ourządzeo z wymaganiami
opisanymi w Zapytaniu Ofertowym.
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umowa zgodnie z zasadą konkurencyjności o następującej treści
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§ 2 [Prawa i obowiązki]

1. Wykonawca jest zobowiązany informowad niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach

§ 3 [Odbiór przedmiotu zamówienia]
1. Wykonawca zrealizuje umowę w terminie najpóźniej do………….., .
2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomid Zamawiającego pisemnie/faksem o planowanej dostawie, z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy są następujące miejsca:
1) Zespól Szkół nr 1 WZDZ w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 95; 66-400 Gorzów Wielkopolski;
2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu; ul. Zbąszyoska 17a; 66-320 Trzciel;
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, Odział w Międzyrzeczu; ul. Staszica 20; 66-300 Międzyrzecz.
4. Wszelkie koszty dostawy, w tym koszty transportu, opakowania towaru i jego ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.
5. Jeżeli uszkodzenie dostarczonego wyposażenia nastąpiło w czasie trwania transportu z przyczyn
niewłaściwego opakowania lub niewłaściwych warunków transportu – odpowiedzialnośd za wynikłe szkody
ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy na własny koszt wszystkich uszkodzeo w budynku
powstałych w związku z dostarczaniem przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu go do naprawy, nie
wykona jej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia
uszkodzeo w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy
7. Do każdej partii przedmiotu zamówienia powinny byd dołączone dokumenty lub inne materiały, w tym
pozwolenia, atesty i certyfikaty, konieczne do prawidłowego użytkowania przez Zamawiającego oraz osoby
trzecie.
8. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował na podstawie protokołów odbioru podpisanych przez
Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzającego należyte wykonanie umowy w zakresie:
1) kompletności dostarczonego przedmiotu umowy,
2) terminowości dostawy,
3) dostarczenia przez Wykonawcę szczegółowych warunków gwarancji sprzętu będącego przedmiotem
umowy,
4) montażu i uruchomienia sprzętu,
9. Zamawiający po przeprowadzeniu badania technicznego oraz jakościowego może odmówid odbioru całości
lub części towaru, gdy posiada on wady i usterki lub jest w stanie nieprzydatnym do użytku.
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mogących mied wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w umowie terminów dostarczenia
przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizowad przedmiot wykorzystując swoje doświadczenie, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, a także obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.
4. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji umowy oraz do niepodejmowania żadnych działao
utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie umowy, w tym zobowiązują się udzielad sobie wzajemnie
informacji w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
5. Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie prowadzenia prac, a także poniesie koszty
ewentualnych napraw i utrzymania porządku w trakcie prowadzenia prac w obiekcie, w którym dostarczany
jest przedmiot zamówienia.
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§ 5 [Gwarancja i serwis]
1. Gwarancja obejmuje w szczególności wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą
elektroniczną, wymianę lub naprawę uszkodzonego sprzętu, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi
diagnostycznych.
2. Okresy gwarancji i dodatkowe warunki gwarancji na poszczególny Sprzęt wystawione przez Wykonawcę,
stanowiące przedmiot zamówienia, zostały określone w specyfikacji dostaw stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
3. Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
4. W dokumentach gwarancyjnych umieszczone będą numery fabryczne każdego sprzętu, numery fabryczne
poszczególnych elementów oraz szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji, zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
5. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej (z udzielonej gwarancji), Wykonawca zobowiązany jest
odebrad na własny koszt sprzęt z siedziby Zamawiający, w celu jego naprawy. W przypadku nie załatwienia
reklamacji w terminie 21 dni Zamawiający ma prawo zlecid naprawę innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Nie zwalnia to Wykonawcy od zapłaty kar umownych do czasu wykonania naprawy.
6. Zgłoszenie awarii lub usterki ww. sprzętu następowad będzie za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u, a za
czas zgłoszenia uznaje się:
- w przypadku poczty elektronicznej wpłyniecie wiadomości na serwer pocztowy Wykonawcy,
- w przypadku fax-u data na wydruku potwierdzenia nadania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas naprawy sprzętu równoważnego.
7. Do usunięcia usterki serwis przystąpi nie później, niż w drugim dniu roboczym od zgłoszenia.
8. Do uprawnienia z tytułu gwarancji jakości wystawionej przez Wykonawcę do każdej partii sprzętu
Wykonawca, w tym pierwszej dostawy realizowanej na podstawie niniejszej umowy, obowiązany jest dołączyd
dowód wysyłki ze specyfikacją oraz kartami gwarancyjnymi producenta sprzętu. Karta gwarancyjna producenta
na sprzęt musi zawierad co najmniej uprawnienie do naprawy tego sprzętu.
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10. Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu przechodzi na niego prawo własności
dostarczanych towarów.
§ 4 [Wynagrodzenie]
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w wysokości
…………………. zł brutto (słownie: ………………………………………….. złote ….. /100) w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury VAT obejmującej całkowitą wartośd umowy, po
podpisaniu protokołu lub dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy.
3. Cena obejmuje wszelkie koszty w tym, koszty transportu, opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem
w czasie transportu, rozładunku oraz montażu przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należności wynikających z faktury VAT w terminie 30 dni
liczonych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym za datę zapłaty faktury
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek innych kwot, w tym: kosztów
dojazdu (wyjazdu), zakupu i używania materiałów koniecznych do wykonania Umowy, w tym koszty opakowao
zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu.
6. Jeżeli przedmiot umowy będzie wymagał uzupełnieo lub wymiany sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się
wykonad je w wyznaczonym terminie w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.
7. Zamawiający dopuszcza częściowe faktury na poszczególne jednostki.
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9. W przypadku opóźnienia w załatwieniu naprawy gwarancyjnej o której mowa w ust. 1 - ust. 7 Zamawiający
naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości reklamowanego urządzania ustalonej na
dzieo podpisania umowy, za każdy dzieo zwłoki.
10. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca we własnym zakresie, w tym
także koszty transportu sprzętu do i z punktu naprawczego.
11. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących
mu z tytułu rękojmi.
§ 6 [Odpowiedzialność za wykonanie umowy].
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 20 % wartości całego umownego wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- w wysokości 0,5 % wartości całego umownego wynagrodzenia brutto z tytułu nie dostarczenia sprzętu
w terminie lub nieusunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki,
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacid Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10 % wartości całego umownego wynagrodzenia brutto, w razie odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialnośd Zamawiający.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd dochodzenia odszkodowania w wysokości wyższej niż zastrzeżone
kary umowne.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
§ 7 [Wypowiedzenie umowy]

§ 8 [Postanowienia końcowe]
1. Przelew wierzytelności wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem faxu, informowania o zmianie
adresu, nazwy i innych danych potrzebnych do realizacji umowy.
4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną częśd.
5. Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy, którego strony nie będą mogły
załatwid polubownie, będzie on rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
(Gorzów Wlkp.).
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1. Zamawiający może odstąpid od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy niezgodny z zapisami określonymi w Zapytaniu Ofertowym i
ofertą Wykonawcy,
2) Wykonawca przekroczy terminy dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy.
3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpid
od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądad jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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6. Strony ustalają, że przedstawicielem do spraw związanych z realizacją umowy będzie z ramienia:
Zamawiającego:…………….., tel./fax 95-………….., e-mail: ……………………,
Wykonawcy - ……………………………………………………………….
7. Zmiany lub uzupełnienie treści umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jednym dla
Wykonawcy.

Integralną częśd Umowy stanowią następujące Załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Szczegółowy „Opis przedmiotu zamówienia”
b. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – formularz ofertowy

Wykonawca

Zamawiający

Gwarant
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