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 GMINA FAŁKÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 

Znak sprawy: INF.ZP.271.3.2019                                                                                     Fałków, 04.10.2019r 

 

Zapytanie  ofertowe 

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm./7 Zamawiający:  

 Gmina Fałków 

Adres do korespondencji: ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków 

tel. 44 7873535, faks 44 7873535, email: gmina.falkow@wp.pl 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

  

„Dostawę i montaż 4 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych na potrzeby realizacji rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 sztuk interaktywnych 

monitorów dotykowych na potrzeby realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” dla 

placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Fałków, tj: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie, ul.Glinianki 47, 26-260 Fałków – 2 sztuki , 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie, ul.Kościelna 86, 26-260 Fałków – 2 sztuki , 

 

Minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe 

Interaktywny monitor dotykowy - szt.4 ( po 2 sztuki dla każdej ze szkół) fabrycznie nowe (wyprodukowane nie 

wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, o parametrach nie gorszych niż: 

Przekątna obszaru roboczego: co najmniej 75” 

Technologia digitalizacji:               Podczerwień 

Rozdzielczość wyświetlacza: 4K (3840 x 2160) 

Czas reakcji ekranu dotykowego: nie więcej niż 10ms 

Częstotliwość odświeżania powyżej 100Hz 

Wprowadzanie informacji:        Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie) 

System:                                      Android,    RAM co najmniej 2GB, Pamięć wewnętrzna co najmniej 16GB 

Typ ekranu:  TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED) 

Ilość wyświetlanych kolorów:    1.07 biliona (10-bitowy) 

Stopień kontrastu :                       4000:1 

Stosunek szerokość/wysokość:  16:9 

Funkcja:  - monitory przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym 

                                                  - 15 punktów dotyku 

Sposób podłączania:  co najmniej 2x HDMI 2.0, 2x USB, 1x VGA, 1x Słuchawki, 1xLAN  

Głośniki:                              2 x co najmniej 15 W 

Zasilanie:                             230V AC 

Zużycie energii:                  nie więcej niż 350W 

Żywotność panelu:             nie mniej niż 50000h 
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Akcesoria:                 co najmniej:  1x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora,       pochodzący 

od tego samego producenta co monitor, 1x pilot, baterie do pilota, 1x przewód zasilający, 1x kabel USB, 1x kabel 

HDMI, 1x uchwyt do montażu monitora na ścianie kompatybilny z systemem VESA, 1x podręcznik szybkiej instalacji, 

dwa rodzaje oprogramowania interaktywnego 

Oprogramowanie:           1x Oprogramowanie producenta monitora do obsługi monitora interaktywnego posiadające 

funkcjonalności: 

- oprogramowanie w języku polskim,  

- licencja wieczysta  

- możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook, PDF, PowerPoint, plików pytań 

ExamView i IMS XML, 

- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, 

- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

- możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), 

- możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, 

- możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, 

- możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, 

- możliwość zarządzania wieloma arkuszami, 

- możliwość definiowania własnych przycisków, 

- możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania, 

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. 

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 

 

1x Oprogramowanie producenta monitora do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności: 

- oprogramowanie w języku polskim,  

- możliwość instalacji oprogramowania lokalnie na komputerze 

- możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej  

- możliwość przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń, testów, quizów itp.) w chmurze na 

indywidualnych kontach nauczycieli 

- możliwość połączenia z oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, Dropbox, OnerDrive 

- wbudowana w oprogramowaniu wyszukiwarka zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z 

oprogramowania  

- możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: quizów, 

błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, skala Likerta, odpowiedzi kreatywnych), 

- możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela 

- możliwość nagradzania uczniów za prawidłowe odpowiedzi i przyznawania im cyfrowych odznak, 

- możliwość podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas 

- wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych  

- możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D (wtyczka oprogramowania 

interaktywnego do programu PowerPoint) 

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych 

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 

Gwarancja  :          co najmniej 2 lata 

Certyfikaty:           CE, ISO 9001 

 

Zamawiający ponadto wymaga aby Wykonawca zapewnił instalację, dokonał uruchomienia oraz zintegrowania 

zakupionych urządzeń i oprogramowania z infrastrukturą szkolną a także zapewnił szkolenia nauczycieli w zakresie 

funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania pomocy dydaktycznych własnym transportem na własny koszt i ryzyko. 

Inne warunki dostawy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy. 

 

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30231320-6 Monitory dotykowe,  

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

Termin wykonania: do 30 dni od dnia podpisania umowy 
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III. Warunki udziału w postępowaniu: 

Wykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania 

działalności, posiadania wiedzy i doświadczenia, posiadania odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do 

wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 

Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie (zał nr 2) według formuły spełnienia – niespełnienia 

IV. Warunki wykluczenia. 

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności tych osób. 

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu oświadczenie ( zał nr 3), według formuły spełnienia – niespełnienia 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza 

ofertowego –zał nr 1, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał nr 2 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał nr 3 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania 

oświadczeń i dokumentów.  

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać 

pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest  

Pan Paweł Pękala – tel. 44 7873535, email: gmina.falkow@wp.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w 

godzinach pracy urzędu tj.: pon-piątek od godz.7.00 do 15.00 

VII. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat, lub 

- przesłać faksem na nr 44 7873535, lub 

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : gmina.falkow@wp.pl 

w terminie do dnia 14.10.2019 , do godz 15.00 

 

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie zadania.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz 

słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj.przedmiot 

zamówienia wraz z dostawą, montażem i przeszkoleniem w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu  

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Cena - 100 pkt 

6. Sposób wyliczenia punktów:  

Kryterium cena = najniższa oferowana cena/cena oferty badanej * 100 

7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów. 
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VIII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

2. Zamawiający zleci dostawę wybranemu Wykonawcy w terminie związania ofertą ( 30 dni).  

3. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach 

Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych 

Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

                                                                                                                               /-/ Henryk Konieczny-  Wójt Gminy 

                                                                                                 Fałków, 04.10.2019  …..……………………………….. 

                                   (data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowo – ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4. Projekt umowy 
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 Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)               

tel./fax): .....................................................                                

adres e – mail): ....................................  

               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY 

  

  Zamawiający: 

Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260  Fałków 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2019 prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.  Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm./ na: 

 

„Dostawę i montaż 4 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych na potrzeby realizacji rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto………………….……..zł,  

(słownie………………………………………………………………………………..) w tym: 

 

Nazwa Placówki Oświatowej Nazwa pomocy dydaktycznej Ilość 
Wartość brutto dostawy 

do placówki w zł 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Stefana Żeromskiego w Fałkowie, 

ul.Glinianki 47, 26-260 Fałków 

Interaktywny monitor dotykowy 

 

…………………………………….……… 

/nazwa handlowa, producent/ 

2 sztuki  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Henryka Sienkiewicza w Czermnie, 

ul.Kościelna 86, 26-260 Fałków 

2 sztuki  

Suma brutto w zł  

 

1. Niniejszym oświadczamy, że: 

• zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń, 

• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia i spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczno-

użytkowe wymagane przez Zamawiającego. 

2. Okres gwarancji jakości jaki Wykonawca udziela Zamawiającemu wynosi …… miesięcy  licząc od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3. Deklarujemy realizację zadania w terminie: 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy w całości projekt umowy. 

5. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury. 

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie  i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

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

           miejscowość i data                                                      .......................................................................................                 

 /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do podpisywania oferty/ 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  S P E Ł N I A N I U  W A R U N K Ó W  U D Z I A Ł U  W  P O S T E P O W A N I U  

 

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż 4 sztuk 

interaktywnych monitorów dotykowych na potrzeby realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych „Aktywna tablica” dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności, posiadania 

wiedzy i doświadczenia, posiadania odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

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

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

 

 

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

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                                                   miejscowość , dnia 

                 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

O  B R A K U  P O D S T A W  D O  W Y K L U C Z E N I A  

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn.  

„Dostawa i montaż 4 sztuk interaktywnych monitorów dotykowych na potrzeby realizacji rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” 

 

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 

§ 1 kodeksu karnego. 

 

 

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

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)  
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Załącznik nr 4 - Projekt umowy 

 

UMOWA Nr INF.ZP.271.3.2019 

 

zawarta w dniu  …… w Fałkowie, pomiędzy Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-

187-20-63, w imieniu, której działa 

Henryk Konieczny – Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Bogumiły Wyciszkiewicz 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

 

W rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 4 sztuk 

interaktywnych  monitorów dotykowych na potrzeby realizacji rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. 

2. Dostawa monitorów nastąpi do nw. placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina 

Fałków, tj.: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie, ul.Glinianki 47, 26-260 Fałków 

– 2 sztuki , 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie, ul.Kościelna 86, 26-260 

Fałków – 2 sztuki , 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 

4. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń 

budynków w godzinach pracy placówki oświatowej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z 

dyrektorem szkoły.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za 

powstałe czasie transportu.  

6. Wszystkie interaktywne monitory dotykowe muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej 

niż 9 miesięcy przed dostawą), wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach 

oświatowych oraz muszą pochodzić od jednego producenta. 

7. Dostarczone interaktywne monitory dotykowe muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty ISO 9001 

dla producenta, deklaracje CE, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem.  

8. Wraz z asortymentem Wykonawca dostarczy dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w 

języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, 

atesty. 

9. Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń z infrastrukturą 

szkolną. 

10. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Dyrektora szkoły nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi 

zakupionych monitorów i oprogramowania.  

 

§ 2 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:  

1) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami z dnia 04.10.2019 r, 
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2) formularz oferty z dnia …….…2019 r. 

§ 3 

1. Termin realizacji - 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia …………2019 

roku.  

2. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego dostawy. 

3. Dostawa może być realizowana partiami, jednak nie może zostać przekroczony termin wskazany w ust. 

1 § 3 umowy.  

4. Wykonawca na co najmniej dwa dni przed każdą dostawą zobowiązany jest do poinformowania i 

uzgodnienia z Zamawiającym o terminie jej realizacji.  

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.  

2. Cena obejmuje wszystkie koszty dostawy, w tym: koszt przedmiotu umowy, szkolenia nauczycieli, 

ubezpieczenia, opakowania, transportu towaru, podatku VAT i inne. 

3. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości brutto 

.……………….zł (słownie: ……………………………………………)  

4. Podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany przez strony końcowy 

protokół odbioru odrębnie dla każdej ze szkół oraz dostarczenie stosownych, wymaganych przepisami 

prawa certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów itp.,  

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni liczonych od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w 

fakturach. 

7. Faktury VAT powinny być wystawione na nabywcę: Gmina Fałków, ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, 

NIP 658-187-28-38 ze wskazaniem odbiorcy oddzielnie dla każdej placówki oświatowej której dotyczy 

dostawa. 

 

§ 5 

Zamawiający stworzy wykonawcy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające właściwe wykonanie 

przedmiotu umowy, a w szczególności zapewni wykonawcy dostęp do stosownych pomieszczeń.  

 

§ 6 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pod nadzorem i w uzgodnieniu z zamawiającym. 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru dostaw jest Pan Paweł Pękala 

(tel: 447873535) oraz Dyrektorzy wskazanych w §1 ust.3 umowy placówek oświatowych. 

3. Wykonawcę reprezentuje: …………………….. tel………………………     e-mail: ……………...  

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu termin dokonania odbioru końcowego gotowego 

przedmiotu umowy.  

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w toku odbioru Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru końcowego do chwili 

usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,  

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe pomoce 

dydaktyczne, 

3. Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w jego toku, 

w tym ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

4. Protokół odbioru przedmiotu umowy, odrębny dla każdej ze szkół, sporządzony zostanie przez 

Wykonawcę w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu o dokonaniu usunięcia wad 

stwierdzonych w toku odbioru, w celu wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru.  

6. Odbioru asortymentu przedmiotu umowy, dokona przedstawiciel zamawiającego wraz z dyrektorem 

szkoły lub osobą upoważnioną przez dyrektora szkoły, w obecności przedstawiciela wykonawcy. 
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§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone interaktywne monitory dotykowe będące przedmiotem niniejszej 

umowy spełniają określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. Wszystkie 

urządzenia posiadają certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytku w placówkach oświatowych.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone interaktywne monitory dotykowe będące przedmiotem niniejszej 

umowy są fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do 

użytku bez żadnych dodatkowych zakupów, a także osoby trzecie nie mają w stosunku do niego żadnych 

praw, nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu umowy i zgłoszonych w sposób, o którym mowa w § 7, a także za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi oraz gwarancji.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,0 % wynagrodzenia brutto z tytułu 

rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10,0 % wynagrodzenia brutto z tytułu 

rozwiązania umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.  

5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.  

6. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem 

jej zapłaty.  

7. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić 

należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.  

 

 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone interaktywne monitory dotykowe 

na okres …….miesięcy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego pod dniu podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru jakościowo – ilościowego przedmiotu umowy.  

3. Gwarancja obejmuje:  

a) wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta 

parametrów lub funkcji użytkowych, 

b) naprawę wykrytych uszkodzeń komponentów urządzeń, w tym wymianę uszkodzonych 

podzespołów na nowe, 

c) usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń, 

d) inne wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz gwarancji udzielanej przez producenta.  

 

§ 11 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku uiszczenia kar umownych, jeżeli:  

a) wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami umowy,  

b) wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny, 

c) nastąpiło ogłoszenie upadłości lub wszczęta likwidacja wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzonej w celu przekształcenia formy organizacyjno-prawnej,  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku uiszczenia kar umownych również w razie 

wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia 

odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym protokołem, w terminie 7 dni 

liczonych od daty odstąpienia.  
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§ 12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 13. 

 

§ 13 

1. Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:  

a) wystąpiły wyjątkowe okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one 

przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację,  

b) jeżeli zaistnieje okoliczność leżąca po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowana 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi, lub okolicznościami 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy – zmianie może ulec 

zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej mowy, bądź termin jej realizacji, 

c) jeżeli zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania niniejszej umowy, 

zmianie może ulec zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy, bądź termin jej realizacji,  

d) zmiana terminu wykonania niniejszej umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z 

umowy o dofinansowanie między Zamawiającym a jednostką udzielająca dofinansowania.  

2. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.  

 

§ 14 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla 

Zamawiającego Sąd powszechny. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 

 


