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OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
(zamówienie do 14.000 EURO) 

 

Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 

58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) 

dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 

2007-2013, tytuł realizowanego projektu:  

"ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału 

kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego 

Śląska (Turystyka i Kultura)” 

Działania nr 6.4 „Turystyka kulturowa” 
 

Zawartość: (rozdziały I – III) 

1. Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców 

2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami (Nr 1 ÷4) 

3. Rozdział III - Wzór umowy 

4. Załącznik Nr 1: „Specyfikacja Techniczna” – opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Rozdział I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Janowice Wielkie  

z siedzibą w 58-520 Janowice Wielkie, przy ul. Kolejowa 2 

tel.: 075 75 15 185 

fax: 075 75 15 124 

NIP 611-010-77-65 

REGON 000533765 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1. Podstawa prawna. 

 

1.1.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zmianami, zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do 

tej ustawy, oraz Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie 

ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych 

przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach 

Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2007-2013(z wyłączeniem działania 1.3). 
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1.2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Artur Osyda, tel. 075 75 15 185, e-mail: inwestycje@janowicewielkie.eu 

Mateusz Caban tel. 075 75 15 185, e-mail: promocja@janowicewielkie.eu 

 

1.3. Forma porozumiewania się 

1.3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie z zastrzeżeniem pkt. 

1.3.2. 

1.3.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

1.3.3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję: 

Urząd Gminy Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2 

58-520 Janowice Wielkie, 

tel.: 075 75 15 185 

fax: 075 75 15 124 
 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Opis przedmiotu zamówienia CPV: 30236000-2, 39130000-2, 39134000-0, 39141000-2, 39141000-2, 

39153000-9, 32342400-6, 32232000-8, 32321000-9, 32550000-3, 39221000-7, 39514400-2, 39831700-

3, 44423450-0 

2.2. Gmina Janowice Wielkie z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 58-520 Janowice Wielkie, zaprasza do 

składania ofert w pisemnym przetargu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zmianami, 

zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz w oparciu o Wytyczne 

programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i 

wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 

projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3) na wykonanie zadania 

pn.: Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice 

Wielkie (działka nr 269)dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "ZOBACZYĆ 

KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości 

na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie. 
2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego, będący jednocześnie formularzem cenowym – „Specyfikacja Techniczna” – Opis 

przedmiotu zamówienia. 

2.4. Urządzenia dostarczane będą bez plombowanych obudów z oznakowanymi podzespołami głównymi z 

możliwością instalacji rozszerzeń bez utraty gwarancji. 

2.5. Cały sprzęt oraz wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe (nie używane). 

2.6. Cały sprzęt, wyposażenie musi mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia 

poszczególnych urządzeń. 

2.7. Wszystkie elementy określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą stanowić integralną część 

urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów 

zewnętrznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia wyraźnie na to wskazuje. 

mailto:inwestycje@janowicewielkie.eu
mailto:promocja@janowicewielkie.eu
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2.8. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym 

zapytaniu ofertowym przez wskazanie znaków towarowych (parametrów) lub pochodzenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do oferowania sprzętu, wyposażenia określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez 

Zamawiającego, przede wszystkim w przypadkach, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z 

produkcji, a w przypadku programów komputerowych dopuszcza się możliwość zmiany na 

równoważny. Wskazane w specyfikacji wartości to wymagane przez Zamawiającego minimum 

(taktowanie procesora, układ graficzny, pojemność dysku). Zamawiający winien zaakceptować nowy 

sprzęt-wyposażenie. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z urządzeniami IT należącymi do 

Zamawiającego oraz z oprogramowaniem funkcjonującym w tych urządzeniach. 

2.9. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia. 

2.10. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do 

Zamawiającego na adres podany w pkt. 1.3.3. niniejszej Specyfikacji. 

2.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych 

podzespołów. 

2.14. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki 

komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym 

certyfikatem/licencją. 

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: 30 dni licząc od daty udzielenia 

zamówienia. Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone. 

3.2. Wykonawcy mogą zaproponować w ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niż 

przedstawiono wyżej. 

 

4. Wymagany okres i warunki gwarancji oraz serwisu na przedmiot zamówienia. 

4.1. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia na okres 

60 miesięcy (nie krócej niż gwarancja producenta), który liczony będzie od dokonania protokolarnego 

odbioru bezusterkowego dla całego przedmiotu umowy przez obydwie strony. 

4.2. Wszystkie przeglądy okresowe w okresie gwarancji wykonuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko. 

4.3. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i 

dołączanie dodatkowych urządzeń. 

4.4. Szczegółowe warunki dokonywanych napraw gwarancyjnych: 

a/ dokonywanie napraw sprzętu nie później niż w ciągu 10 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem świąt państwowych, od momentu zgłoszenia awarii. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do 

usunięcia wad w ustalonym terminie, użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

b/ okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

 

5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

5.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków określonych w art. 22 ustawy oraz warunków 

szczegółowych określonych w niniejszym punkcie nastąpi na podstawie przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. 

5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
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nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5.4. 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 tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na 

podstawie  dokumentów złożonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia 

/nie spełnia). 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania oraz innych dokumentów 

 

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń lub dokumentów: 

Formularz nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał 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, zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 ustawy Zamawiający żąda: 

Formularz nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

6.3. Formularz nr 4 – oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt i wyposażenie wszystkich 

wymaganych parametrów wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną proponowanego sprzętu 

(należy podać nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu oraz szczegółową konfigurację 

parametrów technicznych z wymienionymi nazwami poszczególnych podzespołów). 
 

7. Forma dokumentów. 

7.1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

7.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

9.1. Przygotowanie ofert 

9.1.1. Oferta, wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z 

zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy. 
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9.1.2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, że do 

reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z 

tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 

9.1.3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do Specyfikacji formularzem oferty - opracowanym 

przez zamawiającego, stanowiącym rozdział II Specyfikacji zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji 

9.1.4. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane 

postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 

9.1.5. W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona 

tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” przez co najmniej jedną 

osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację 

podpisującego np. pieczęć imienna. 

9.1.6. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. 

9.1.7. Wszystkie strony/kartki mają być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy. 

9.1.8. Stron pustych nie trzeba ani parafować, ani podpisywać. 

9.1.9. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być 

datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęć 

imienna. 

9.1.10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od 

wyniku postępowania. 

9.1.11. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 

9.1.12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane 

- art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

9.1.13. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z 

załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 

10. CENA OFERTY 

 

10.1. Podstawą do określenia ceny oferty jest zestawienie sprzętu, (specyfikacja techniczna) stanowiące 

załącznik Nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 

10.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Załączniku nr 1 Specyfikacja techniczna - wykaz 

wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie formularzem cenowym, stanowiącym 

Załącznik do Formularza nr 1, cen brutto wszystkich pozycji asortymentowych. 

10.3. W wierszu „Kwota ryczałtowa wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto)” Formularza 

Cenowego należy dokonać zsumowania wartości wszystkich pozycji asortymentowych i przenieść tą 

wartość do Formularza nr 1. 

10.4. Ocenie podlegać będzie wartość „Kwota ryczałtowa wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena 

brutto)” zaproponowana przez Wykonawcę w „Formularzu Oferty” . 

10.5. Oferowane ceny brutto muszą obejmować wszelkie koszty, dopłaty i opłaty związane z całościowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia dla 

Zamawiającego (w tym podatki, transport, opakowanie, montaż, uruchomienie i inne czynności 

Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw itp.). 

10.6. Do ceny oferty zamawiający przyjmie ceny brutto z formularza oferty. 

10.7. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do 

„Kwoty ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto)”. 

10.8. Cenę oferty określoną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 

w górę). 
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11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

11.2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

14.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą oferowaną kwotą ryczałtową wraz z 

należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto), zatem jedynym kryterium oceny ofert jest cena 

oferowanego towaru. 

Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100 % (waga kryterium).  

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Ilość punktów poszczególnym 

ofertom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady: 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona wg wzoru: 

Wyliczenie liczby punktów w ramach przyjętego kryterium: 

Najniższa cena = 100 pkt. 

   

gdzie Lp oznacza liczbę  punktów. 

14.2. Należy podać kwotę ryczałtową wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto) według 

załącznika nr 1, która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie 

koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do 

wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp. 

14.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej kwocie ryczałtowej wraz z należnym podatkiem VAT (łączna cena brutto), Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym 

przez Zamawiającego. Wykonawcy składając te oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

oferowane w złożonych uprzednio ofertach. 

14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień złożonej oferty i 

uzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14.5. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy jest niekompletna, niezgodna z warunkami przetargu lub 

gdy Wykonawca jej nie uzupełnił w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

14.6. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie 

odpowiada warunkom przetargu, jak również możliwościom finansowym Zamawiającego. 

14.7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania 

przyczyn. 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Informacje o sposobie składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. 

Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie. 

Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru: 

Zamawiający: Gmina Janowice Wielkie 

z siedzibą w 58-520 Janowice Wielkie, przy ul. Kolejowa 2 
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OFERTA w postępowaniu przetargowym nr UG.ZO.271.1.2013 na: 

Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 

58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) 

dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:  

"ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i 

dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

Nie otwierać przed terminem 14 lutego 2013 r. do godz.11:30. 

15.2. Ofertę w zamkniętej kopercie /opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy składać w 

siedzibie prowadzącego postępowanie w: Urzędzie Gminy Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 

Janowice Wielkie, nie później niż do dnia 14.02.2013 r. do godz. 11.00. Ofertę złożoną po terminie 

zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

15.3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złożenia oferty 

zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy Janowice 

Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie  

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

 

16. Otwarcie ofert i ocena. 

16.1. Miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w 

Urzędzie Gminy Janowice Wielkie przy ul. Kolejowej 2 Janowice Wielkie w sali konferencyjnej (II 

piętro, pokój nr 15). 

16.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

16.3. Po otwarciu ofert, do publicznej wiadomości będą podane: nazwa i adres Oferenta, a także informacje 

dotyczące ceny. 

 

 

17. ZAWARCIE UMOWY 

 

17.1. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 

   

18. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI: 

 

1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie 

formularzem cenowym 

2. Załącznik nr 2 – wzór umowy 

3. Formularz nr 1 – wzór oferty – wraz z formularzem cenowym 

4. Formularz nr 2 – oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  

5. Formularz nr 3 - oświadczenia wymagane na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  

6. Formularz nr 4 - oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt wyposażenie wszystkich 

wymaganych  parametrów 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

 

..........................................……, Janowice Wielkie, dnia 06 lutego 2013 r. 
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Rozdział II - Formularz oferty 

Formularz nr 1  

…………………………………… 

                   (pieczęć Wykonawcy) 

                                                                                Gmina Janowice Wielkie 

                                                                                ul. Kolejowa 2 

                                                                                58-520 Janowice Wielkie  
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia na Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 

58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

RPO WD na lata 2007-2013, tytuł realizowanego projektu:  

"ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa 

przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i 

Kultura)” 

Działania nr 6.4 „Turystyka kulturowa” 
 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami przetargu na kwotę ryczałtową wraz z należnym 

podatkiem VAT (łączna cena brutto): ……………………………………………………………… zł./słownie 

………………………………………………………………………………………………/  

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi), podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2.  Zamówienie wykonam w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że mam konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o przetargu. 

5. Oświadczam, że stanowiące: 

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców,  

Rozdział II – Załączniki do formularza (Nr 1÷4),  

Rozdział III – Wzór umowy, 

Załącznik nr 1: „Specyfikacja techniczna” – opis przedmiotu zamówienia 

zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora. 

6. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i 

załącznikach do oferty są prawdziwe. 

7. Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem: ………………………………… 

8. Załącznikiem do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

8.1 Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie 

formularzem cenowym 

8.2. Formularz nr 2 – oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

8.3. Formularz nr 3 - oświadczenia wymagane na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

8.4. Formularz nr 4 - oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt i wyposażenie wszystkich wymaganych  

parametrów 

8.5. podać kolejne załączniki ……………………………………………………………………………………………… 

8.6. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.7. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.8.… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

8.9. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.10. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

      

   ............................................................ 
            Podpis osoby - osób upoważnionych 

                 do składania oświadczeń woli  
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Formularz nr 2 do oferty 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

 

 

…………………………………… 

        (pieczęć Wykonawcy) 

 
Zamawiający  

Gmina Janowice Wielkie 

 

Oświadczenie*/** 

 

Składając ofertę na  Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 

Janowice Wielkie (działka nr 269) dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "ZOBACZYĆ 

KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie 

Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

 
Oświadczam/oświadczamy*, że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

 

Na dzień złożenia oferty: 

 

1)  Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 

2)  Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję (-emy) potencjałem  technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4)  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013 r.                  …................................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy 

członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Formularz nr 3 do oferty 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1-2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

…………………………………… 

        (pieczęć Wykonawcy) 

 
Zamawiający  

Gmina Janowice Wielkie 

 

Oświadczenie*/** 

 

Składając ofertę na  Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 

Janowice Wielkie (działka nr 269) dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "ZOBACZYĆ 

KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie 

Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

 

 
Oświadczam(y), że  spełniam (y) warunki udziału i nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (  tj. Dz. U. 

z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zmianami), gdyż 

wobec mnie (nas) na dzień złożenia oferty nie występuje jakakolwiek podstawa  do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, w których mowa w art.24 ust. 1 i 2  ustawy PZP tj. : 

 

a)nie wyrządziłem/-liśmy) szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 

b)w stosunku do mnie(nas) nie  otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości, lub  po ogłoszeniu upadłości zawarłem/-

liśmy) układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego; 

 

c)nie zalegam(y) z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskałem/-

liśmy)  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

 

d)jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,  nie jestem prawomocnie skazany/a za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

e)jako spółka jawna,  której wspólnik nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 
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f)jako spółki partnerska, których partner lub członek zarządu  nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

g)jako spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, których komplementariusz nie jest  prawomocnie 

skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

h)jako osoba prawna, której  urzędujący  członek organu zarządzającego nie jest  prawomocnie skazany za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

i)jako podmiot zbiorowy, wobec którego  sąd  nie orzekł  zakazu  ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 

 

 

 

..........................., dn. _ _ . _ _ .2013 r.                              …................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów 
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Formularz nr 4 do oferty 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOT. SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY SPRZĘT I 

WYPOSAŻENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
 

 

 

…………………………………… 

        (pieczęć Wykonawcy) 

 
Zamawiający  

Gmina Janowice Wielkie 

 

 

Oświadczenie*/** 

 

Składając ofertę na  Wyposażenie budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 

Janowice Wielkie (działka nr 269) dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "ZOBACZYĆ 

KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie 

Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

 

 

Oświadczam/y, iż oferowany przez nas sprzęt i wyposażenie spełnia wszystkie wymagane parametry zawarte w 

załączniku nr 1 „Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie formularzem 

cenowym”. 

 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2013 r.                  …................................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy 

członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 
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Rozdział III – Wzór umowy 

 

Umowa nr UG.ZO.271.1.2013/… 
 
zawarte w dniu ............................. 2013 r. w Janowicach Wielkich pomiędzy: 

Gminą Janowice Wielkie mającą swoją siedzibę w Janowicach Wielkich przy ul. Kolejowej 2, zwaną w 

dalszej części umowy Zamawiającym   

reprezentowaną przez Wójta Gminy Janowic Wielkich - Kamila Kowalskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marcina Barana 

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 611-010-77-65, 

REGON 230821664, 

a 

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

z siedzibą w ......................................................., numer identyfikacyjny NIP  ..................................... 

reprezentowaną przez  ................................................................. 

zwaną w dalszej części umowy  Wykonawcą,   

 

§  1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe wyposażenie do budynku 

informacji turystycznej w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka 269) dla zadania 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WD pn.: "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - 

DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie 

Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie. 

1. Szczegółowy zakres zamówienia przestawia tabelaryczne zestawienie wyposażenia (Załącznik do umowy 

nr 1) określające nazwy elementów, typ, główne parametry, ilości, ceny jednostkowe oraz wartości brutto.  

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

§  2 

 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko, 

b) oddać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu przy udziale użytkownika, 

c) przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi (napisaną w języku polskim) wraz z kartą gwarancyjną i 

warunkami gwarancji, przedłużenie standardowego okresu gwarancji na okres 60 miesięcy. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego na 

własność i wydać urządzenia określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwane także sprzętem. 

3. Szczegółowy zakres konfiguracji sprzętu - wyposażenia został określony w specyfikacji technicznej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Sprzęt - wyposażenie zostanie skompletowane, ustawione, 

bądź uruchomione przez Wykonawcę. Wykonawca oznakuje podzespoły główne sprzętu, bez plombowania 

ich obudowy. Cały sprzęt musi mieć kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych 

urządzeń. 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu - wyposażenia zaproponowanego w opisie przedmiotu 

zamówienia na równoważny o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez 

Zamawiającego, przede wszystkim w przypadkach, gdy zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji, a 

w przypadku  programów komputerowych dopuszcza się możliwość zmiany na równoważny. Wskazane w 

specyfikacji wartości to wymagane przez Zamawiającego minimum (taktowanie procesora, układ graficzny, 

pojemność dysku). Zamawiający winien zaakceptować nowy sprzęt-wyposażenie. Oprogramowanie 

powinno być kompatybilne z urządzeniami IT należącymi do Zamawiającego oraz z oprogramowaniem 

funkcjonującym w tych urządzeniach. 

5. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) okazania Zamawiającego w stosunku do wskazanych towarów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą oraz inne dokumenty potwierdzające 

spełnianie wymogów określonych w Specyfikacji Technicznej., 

b) wydać uruchomione urządzenia w terminie: 30dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia ________. 

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób 

trzecich, 

d) zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i P.POŻ. 

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące wychowanków, pracowników i osób trzecich powstałe w związku z realizacją zamówienia.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych dostaw oraz zastosowanych 

podzespołów. 

9. W przypadku gdy w komputerach zainstalowano oprogramowanie należy do każdej jednostki 

komputerowej dostarczyć oddzielny nośnik z oprogramowaniem wraz ze stosownym 

certyfikatem/licencją. 

10. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich badań i prób 

celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 

postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. 

 

§  3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do budynku informacji turystycznej w Radomierzu nr 60a 58-520 

Janowice Wielkie przedmiot umowy fabrycznie nowy określony w § 1 umowy w ciągu 30 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 
2. Za datę dostawy przyjmuje się dzień podpisania przez obie strony protokołu odbioru. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy. 

4. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy pokryje Wykonawca. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonych elementów dostawy. 

 

§  4 

 

Wynagrodzenie w formie ryczałtu za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi brutto 

………………………………………PLN (słownie: ..................................………………………… złotych) 

łącznie z podatkiem VAT. 

 

§  5 

 

1.Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy, przelewem 

bankowym na podstawie faktury w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania, wystawionej na podstawie 

podpisanego przez obie strony protokołu odbioru. 
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2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§  6 

 

1. Reprezentantem Wykonawcy przy realizacji zadania będzie ..................................., któremu Zamawiający 

będzie przekazywał wszelkie dokumenty lub informacje mające znaczenie dla realizacji zamówienia. 

2. Reprezentantem Zamawiającego przy realizacji zadania będzie ............................. 

 

§  7 

 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający  wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące 

uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

     a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  może   

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,  

    b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

 

§  8 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji i rękojmi za wady na całość przedmiotu 

zamówienia na okres 60 miesięcy (nie krócej niż gwarancja producenta) licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego -  bezusterkowego dla  całego  przedmiotu  umowy przez obydwie strony 

przedmiotu zamówienia. 

2. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne na 

poszczególne elementy dostawy. 

4. Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i 

dołączanie dodatkowych urządzeń. 

5.  Szczegółowe warunki dokonywanych napraw gwarancyjnych:  

a) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady nie później niż w ciągu 10 dni roboczych tj. od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem świąt państwowych od daty zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Wykonawca nie 

przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

b/ okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 

 

§  9 

 

1.   Rozliczenie wykonanych robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową. 

2. Termin płatności faktury do 21 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z 

protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

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

      

§  10 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  
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a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (nieodebranie przedmiotu umowy) w wys. 1,0 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, za  każdy dzień zwłoki,   

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji w wys. 1 % wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do  wyznaczonego  terminu na ich usunięcie,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  - w wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 niniejszej umowy. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wys. 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 niniejszej umowy.  

4. Kary należne Zamawiającemu zostaną wpłacone na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od 

pisemnego wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może 

potrącić z należności Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury końcowej.   

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków  

ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i 

materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy. 

 

§  11 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,  w 

przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 

 

§  12 

 

1. Strony zastrzegają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

      1.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  

  Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, 

      1.2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:  

 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, iż na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych  wobec Zamawiającego.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - pod rygorem 

nieważności odstąpienia.  

 

§  13 

 

Integralną częścią umowy są: 

- tabelaryczne zestawienie wyposażenia – „Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze 

specyfikacją, będący jednocześnie formularzem cenowym” (załącznik do umowy nr 1) z podaniem nazwy 

elementów, typu, głównych parametrów, ilości, cen jednostkowych oraz wartości brutto, 

- wzór protokołu odbioru (załącznik nr 2 do umowy ), 

- ogłoszenie o przetargu UG.ZO.271.1.2013 na wyposażenie budynku informacji turystycznej w Radomierzu 

nr 60a wraz z załącznikami, dotyczące rozstrzygnięcia postępowania w wyniku, którego zawarto niniejszą 

umowę, 

- oferta Wykonawcy. 

 

§ 14 
 

Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa przenosić wierzytelności 

wynikających z tej umowy na osoby trzecie. 
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mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) dla projektu: "ZOBACZYĆ 

KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie 

Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 
 

Oznaczenie sprawy: UG.ZO.271.1.2013                               

 

 

§ 15 

 

Ewentualne zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu z podpisem obu stron 

niniejszej umowy.  

 
§ 16 

 

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity DZ.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 

759, ze zmianami, wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, oraz Wytyczne programowe Instytucji 

Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w 

transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w 

ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3) i inne odpowiednie przepisy prawa. 

 

§ 17 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, 

dwa Zamawiający.  

 

 

 

Zamawiający:                                                         Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenie o przetargu (zamówienie do 14.000 euro) na zadanie pn.: „Wyposażenie budynku informacji turystycznej 

mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) dla projektu: "ZOBACZYĆ 

KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie 

Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 
 

Oznaczenie sprawy: UG.ZO.271.1.2013                               

 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

Protokół odbioru 

 
W dniu ……………….. 2013 roku przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonali odbioru 

ilościowego i jakościowego elementów wyposażenia dostarczonych na podstawie umowy nr ………….…. 

/2013 z dnia …………2013 r. 

 

Stwierdzono komisyjnie co następuje: 

 

1. Ilość dostarczonych elementów wyposażenia jest zgodna/nie jest zgodna* 

z umową. 

* Brak zgodności polega na: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Dostarczone pomoce są: 

- fizycznie nieuszkodzone / uszkodzone* 

- zgodne z zamówieniem / niezgodne z zamówieniem* 

 

* Brak zgodności polega na: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

W związku ze stwierdzeniem, że elementy wyposażenia są zgodne z ofertą i umową / są niezgodne z ofertą i 

umową* odbiór ilościowy i jakościowy uznaje się za dokonany z wynikiem pozytywnym / negatywnym* 

z datą ……………….……… 

 

Protokół niniejszy sporządzono w ………………..…… w dniu …………..………… w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

- jeden otrzymuje Zamawiający, 

- dwa egzemplarze otrzymuje Wykonawca przy czym jeden z nich zostanie dołączony do faktury przez niego 

wystawionej. 

 

 

 

 

 

Za Wykonawcę      Za Zamawiającego 

 
 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


