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Grojec, 29.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2019
Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerow przenosnych na potrzeby projektu
„Podniesienie
kompetencji
cyfrowych
mieszkancow
wojewodztwa
mazowieckiego"
Projekt wspoHinansowany jest przez Uni? Europejsk^ ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
dzialanie 3.1 „Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".
I . Zamawiaj^cy: Gmina Grojec, ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05 - 600 Grojec, NIP: 797-20-11-265
I I . Przedmiot zamowienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerow przenosnych na
potrzeby projektu ,,Podniesienie kompetencji
cyfrowych
mieszkancow wojewodztwa
mazowieckiego". Zamowienie obejmuje 24 szt. komputerow przenosnych.
I I I . Opis przedmiotu zamowienia: Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przedstawia zal^cznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
rv. Termin realizacji zamowienia: Zamowienie powinno bye zrealizowane w ci^gu 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy, o ktorej mowa w rozdz. V I I I pkt 8.
V. Wymagania dotycz^ce sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta musi zostac sporz^dzona na formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem stanowi^cym
zat^cznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie dopuszcza si? wprowadzania zmian w ww. formularzu
oraz skladania ofert na innych formularzach pod rygorem odrzucenia.
2. Oferta musi bye sporz^dzona w j^zyku polskim.
3. Oferta musi zawierac peln^ nazw? oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP
oraz dat? sporz^dzenia.
4. Cena oferty musi bye przedstawiona w P E N w kwotach netto tj. bez podatku V A T , poniewaz
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U . 2004
Nr 54 poz. 535 z pozn. zm.), bior^c pod uwag? szacowan^ wartosc zamowienia, zobowi^zanym do
rozliczenia podatku b?dzie Zamawiaj^cy (tzw. odwrotne obci^zenie)
5. Cena oferty winna bye cen^ zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz. U. z 2014 r., poz. 915 z pozn. zm.). Zaoferowana
cena powinna zawierac wszystkie koszty i obci^zenia zwi^zane z nalezytym wykonaniem
zamowienia.
6. Formularz ofertowy musi bye podpisany przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy.
7. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje si? osoby upowaznione wskazane
we wiasciwyra rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej b^dz
w stosownym pelnomocnictwie.
8. W przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pehiomocnik do oferty musi bye zal^czone
pehiomocnictwo okreslaj^ce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. Petnomocnictwo do podpisania oferty nalezy zlozyc w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem.
9. Za podpisanie uznaje si? wlasnor?czny podpis z pieczqtk^ imienn^ ztozony przez osob?
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, b^dz czytelny podpis osoby upowaznionej wraz
z piecz?ci4 Wykonawcy.
10. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o piecz^tkach, Zamawiaj^cy dopuszcza zamiast
piecz?ci ziozenie czytelnego zapisu o tresci piecz?ci tj. m.in. nazwa Wykonawcy, siedziba
lub w przypadku braku pieczqtki imiennej Zamawiaj^cy dopuszcza czytelny podpis.
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ll.Poprawki lub zmiany w ofercie powinny bye parafowane przez osob? podpisuj^c^ ofert?
i opatrzone dat^.
12.Oferty sporz^dzone niezgodnie z wymogami niniejszego zapytania, w tym niespetniaj^ce
warunkow dotycz^cych wlasciwego podpisania zawartych w pkt 9 i 10 oraz
oferty nieczytelne zostan^ odrzucone.
n.Zaleca si?, aby kazda zapisana strona oferty wraz z zal^cznikami byta ponumerowana kolejnymi
numerami w prawym gomym rogu strony oraz parafowana przez osob? podpisuj^cq ofert?, w celu
unikni?cia dekompletacji oferty.
14. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedn^ ofert?. Ztozenie wi?kszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawc?.
15. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert cz?sciowych.
16. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofac ofert?.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostac zlozone w sposob
i formie przewidzianej dla zlozenia oferty, z zastrzezeniem, ze koperty b?d4 zawieraly dodatkowe
oznaczenie „Zmiana" / "Wycofanie".
IV.Oferenci ponosz^ wszelkie koszty wlasne zwi^zane z przygotowaniem i zlozeniem oferty
niezaleznie od wynikow post?powania.
IS.Dokumenty stanowi^ce tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwaiczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.) powinny
bye umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsi?biorstwa". Stosowne
zastrzezenie, co do tajemnicy przedsi?biorstwa, Wykonawca winien zlozyc na formularzu
ofertovvym. W sytuacji zastrzezenia cz?sci oferty, jako tajemnicy przedsi?biorstwa, Wykonawca
zobowi^zany jest do oferty zai^czyc uzasadnienie w kwestii zwi^zanej z informacji stanowi^cq
tajemnic? przedsi?biorstwa. Niezlozenie stosownego uzasadnienia do oferty w cz?sci dotycz^cej
tajemnicy przedsi?biorstwa upowazni Zamawiajqcego do odtajnienia dokumentow i ujawnienia ich
na wniosek uczestnikow post?powania
V I . Warunki udziatu w post^powaniu:
1. O udzielenie zamowienia mog^ ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ nast?puJ4ce warunki
(weryfikowane na podstawie dokumentow i oswiadczeh dol^czonych do oferty):
1) Nie podlegaji wykluczeniu z post?powania z uwagi na powi^zania osobowe lub kapitalowe
z Zamawiaj^cym;
2) Akceptuji przedstawione przez Zamawiaj^cego warunki platnosci;
3) Znajduje si? w sytuacji fmansowej zapewniaj^cej wykonanie zamowienia;
4) Nie wszcz?to wobec nich post?powania o ogloszenie upadlosci/ likwidacji lub, co do ktorych
nie ogloszono upadlosci/ likwidacji;
5) Nie zalegaje z uiszczaniem podatkow, jak rowniez z oplacaniem skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych lub innych naleznosci wymaganych odr?bnymi przepisami;
6) Dysponuje niezb?dn£j wiedz^ i doswiadczeniem, a takze potencjalem ekonomicznym
do wykonania zamowienia.
2. Oferta musi spelniac wymagania minimalne:
Parametry przenosnych komputerow:
1) Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o cz?stotliwosci minimum 1,6 GHz
2) czas pracy na baterii umozliwiajacy calodzienn^ eksploatacj? (min. 6h pracy na baterii),
3) pami?c R A M minimum 2GB,
4) pami?c masowa minimum 32GB,
5) ekran dotykowy o wielkosci nie mniejszej niz 10" i rozdzielczosci 1280x720 lub wyzszej,
6) mozliwosc podl^czenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.1 Ig,
7) zl^cza i lacznosc: USB, HDMI lub rownowazne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,
8) zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i glosniki,
9) mozliwosc odlqczania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urz^dzenia w trybie
tabletu.
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3. Ocena formalna spelnienia warunkow odb?dzie si? zgodnie z formui^ „spehiia/nie spehiia"
na podstawie ztozonej oferty.
4. W przypadku nie podania w ofercie informacji o chociazby jednym z parametrow, o ktorych mowa
w pkt 2 iub gdy jest ona niepetna, nieczyteina, b^dz podana w sposob uniemozliwiaj^cy ocen?
uznaje si?, ze oferta nie spetnia wymogow, co skutkuje jej odrzuceniem.
V I I . Dodatkowe punkty zostan^ przyznane za ponizsze atuty:
1. rysik,
2. konstrukcja o zwi?kszonej odpomosci na uszkodzenia mechaniczne (odpomosc na upadek
z wysokosci minimum 70 cm),
3. konstrukcje o zwi?kszonej odpomosci na kontakt z piynami (minimum na poziomie klawiatury
i touchpada),
4. zintegrowane czujniki (minimum zyroskop, akcelerometr, kompas),
5. Waga (im mniej, tym lepiej),*
6. Zuzycie pr^du (im mniej, tym lepiej)*.
* Punkty zostan^ przyznane ofercie, ktora zaproponuje najnizsze parametry: wagi i zuzycia pr^du
na podstawie porownania parametrow uj?tych w ztozonych ofertach. W przypadku nie podania
parametrow, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 lub gdy parametry s^ nieczytelne, b^dz podane
w sposob uniemozliwiaj^cy ocen? przyznaje si? 0 pkt.
V I I I . Kryteria oceny ofert
1. Wszystkie oferty nie podlegajqce odrzuceniu oceniane b?d4 na podstawie nast?pujecych kryteriow.
ktorymi s^:
1) Cena ( C ) - 9 4 %
2) Dodatkowe atuty ( A ) - 6%
1) Cena (C) - 94 punkty
Punkty b?d4 liczone wg. ponizszego wzom:
Najnizsza cena wynikajqca ze zlozonych ofert
C=

x94
Cena ocenianej oferty

2) Dodatkowe atuty ( A ) - 6 punktow
W tym kryterium oferta moze uzyskac max 6 punktow tj. 1 punkt za kazdy dodatkowy atut, o ktorym
mowa w rozdz. V I I .
2.
3.
4.
5.

Ostateczna ocena oferty to suma punktow z kazdego kryterium tj. C+A
Ocena punktowa oferty b?dzie zaokr^glona do dwoch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najwyzsz^ liczby punktow.
Zamawiaj^cy ma prawo zaz^dac od oferenta dodatkowych dokumentow lub zlozenia wyjasnien
w formie pisemnej, ktore musz^ bye dostarczone drog^ e-mailow^ w ci^gu 3 dni od wyslania
wezwania. W przypadku braku dostarczenia z^danych dokumentow i wyjasnien w wyznaczonym
terminie Zamawiaj^cy uzna, ze oferent nie spelnia kryteriow dost?pu.
6. Oceny ofert dokona Komisja powolana Zarz^dzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Grojec.
7. Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o liczb? uzyskanych punktow.
8. Z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta umowa, ktorej wzor stanowi zal^cznik nr 3
do niniejszego zapytania.
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9. Wykonawca akceptuje bez zastrzezen ww. wzor umowy (Zatqcznik nr 3 - wzor umowy).
IX. Kary umowne
1. Zamawiajqcy moze z^dac zaplaty kar umownych:
a) w wysokosci 2% l^cznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpocz?ty dzieh zwloki
w dostarczeniu towaru
b) w wysokosci 5% t^cznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpocz?ty dzien zwioki w realizacji
uprawnieri Zmawiaj^cego z tytulu gwarancji i r?kojmi.
2. Zamawiajqcy jest uprawniony do potr^cenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
na CO Wykonawca wyraza zgod? bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia.
3. Jezeli wysokosc kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiaj^cego szkody, przysiuguje
mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego.
4. W razie wyst^pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawierania umowy,
Zamawiaj^cy moze rozwiqzac umow? w terminie 7 dni od powzi?cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
X. Zmiany w umowie i odst^pienie
1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcy,
ktory zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego post?powania. Ewentualne zmiany zapisow
umowy b?d4 zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto b^d^ one mogly bye wprowadzane
z powodu:
a) wyst^pienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiaj^cego i Wykonawcy;
b) wyst^pienia okolicznosci b^d^cych wynikiem dzialania sily wyzszej;
c) wyst^pienia okolicznosci, o ktorych Zamawiaj^cy nie wiedzial w momencie ogloszenia
zapytania ofertowego;
d) zmiany istotnych regulacji prawnych;
e) zmian w zawartej umowie o dofmansowanie;
f) gdy nast^pi zmiana powszechnie obowi^zuj^cych przepisow prawa w zakresie majqcym wplyw
na realizacj? Umowy.
2. Zamawiaj^cy moze uniewaznic umow? w okresie 7 dni od uniewaznienia post?powania
na podstawie, ktorego zostala podpisana umowa.
X I . Platnosci
Platnosc zostanie zrealizowana po wykonaniu przedmiotu zamowienia, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty dor?czenia Zamawiaj^cemu prawidlowo wystawionej faktury. Podstaw^
wystawienia faktury b?dzie podpisany bez zastrzezen przez obydwie strony protokol odbioru.
X I I . Termin i miejsce skladania ofert
1. Oferty nalezy zlozyc w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Oferta w post?powaniu nr 5/2019"
w siedzibie Zamawiaj^cego tj. Urz^d Gminy i Miasta w Grqjcu, ul. Jozefa Pilsudskiego 47,
05 - 600 Grojec, Biuro Obshigi Interesanta do dnia 10 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 (decyduje
data wplywu oferty).
2. Oferty zlozone po terminie nie b^d^ rozpatrywane.
X I I I . Zakres wykluczenia
Z mozliwosci ubiegania si? o udzielenie zamowienia wykluczeni s^ Wykonawcy powi^zani osobowo
lub kapitalowo z Zamawiaj^cym, osobami upowaznionymi do zaci^gania zobowi^zaii oraz osobami
wykonujacymi w imieniu Zamawiaj^cego czynnosci zwi^zane z przygotowaniem oraz wyborem
oferty.
XIV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do odwolania zapytania, zamkni?cia zapytania bez
dokonywania wyboru oferty lub do uniewaznienia post?powania bez podawania przyczyn. Z tego
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tytutu nie przystuguj^ oferentom zadne roszczenia wobec Zamawiaj^cego (oferenci zrzekaj^ si?
wszelkich ewentualnych przysluguj^cycli im roszczen).
Do uplywu terminu skladania ofert Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo zmiany tresci niniejszego
zapytania ofertowego. W przypadku zmiany tresci zapytania podmioty, do ktorych wyslano
zapytanie ofertowe oraz podmioty, ktore odpowiedziaty na zapytanie do dnia zmiany tresci
zapytania, otrzymaj^ now^ wersj? zapytania wraz z wydluzonym okresem skladania ofert.
Ogloszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowi^zuje Zamawiaj^cego do akceptacji oferty
w calosci lub w cz?sci, bez wzgl?du na jej zawartosc cenow^ i nie zobowi^zuje do skladania
wyjasnien czy powodow akceptacji lub odrzucenia oferty.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji
z podpisania umowy przez oferenta, ktory zostal wybrany lub gdy wybrany oferent dwukrotnie
nie stawi si? na podpisanie umowy.
O miejscu i dokladnym terminie podpisania umowy Zamawiaj^cy powiadomi wybranego oferenta.
Od rozstrzygni?cia niniejszego post?powania nie przysiuguje odwolanie.

XV. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporz^dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U E L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO",
informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister wlasciwy do spraw rozwoju
regionalnego, a Gmina Grojec reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grojec,
z siedziby przy ul. Jozefa Pilsudskiego 47, 05 - 600 Grojec jest podmiotem przetwarzaj^cym;
2) z inspektorem Ochrony Danych mozna skontaktowac si? wysylaj^c wiadomosci na adres poczty
elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty inspektor@grojecmiasto.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi^zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zamowienia okreslonego w rozdziale II.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d4 osoby lub podmioty, uczestnicz^ce
w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia;
5) Pani/Pana dane osobowe b?di przechowywane w okresie rownym okresowi przechowywania
przez Zamawiaj^cego dokumentacji niniejszego post?powania;
6) obowi^zek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz^cych jest
wymogiem zwi^zanym z udzialem w post?powaniu o udzielenie niniejszego zamowienia;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?di podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych; - na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo z^dania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza przepisy
RODO;
9) nie przysiuguje Pani/Panu:
- w zwi^zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstaw^ prawn^ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiany decyzji o wyborze wykonawcy
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
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fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego.
X V I . Zal^czniki
Zal^cznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia
Zal^cznik nr 2- Formularz ofertowy
Zai^cznik nr 3 - wzor umowy
wzor protokotu odbioru

Dariusz Gwiazdo
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Zalqcznik nr ] ~ Opis przedmiotu zamowienia

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia
do zapytania ofertowego nr 5/2019
Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerow przenosnych na potrzeby projektu „ Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego "

Przedmiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerow przenosnych na
potrzeby projektu „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego ".

Zamowienie obejmuje zakup i dostarczenie: 24 szt. komputerow przenosnych

1. Minimalne wymagania komputerow przenosnych:
1) Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o cz?stotliwosci minimum 1,6 GHz
2) czas pracy na baterii umozliwiajacy calodzienn^ eksploatacj? (min. 6h pracy na baterii),
3) pami?c R A M minimum 2GB,
4) pami?c masowa minimum 32GB,
5) ekran dotykowy o wielkosci nie mniejszej niz 10" i rozdzielczosci 1280x720 lub wyzszej,
6) mozliwosc podl^czenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.1 Ig,
7) zl^cza i lacznosc: U S B , HDMI lub rownowazne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0,
8) tabletu.
zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i glosniki.
9) mozliwosc odl^czania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urz^dzenia w trybie
2. Dodatkowe atuty:
1) rysik,
2) konstrukcja o zwi?kszonej odpomosci na uszkodzenia mechaniczne (odpomosc na upadek z
wysokosci minimum 70 cm),
3) konstrukcje o zwi?kszonej odpomosci na kontakt z plynami (minimum na poziomie
klawiatury i touchpada),
4) zintegrowane czujniki (minimum zyroskop, akcelerometr, kompas),
5) Waga (im mniej, tym lepiej),*
6) Zuzycie pr^du (im mniej, tym lepiej)*.
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Zalqcznik nr 2- Formularz ofertowy
Oferta
Zlozona w zapytaniu ofertowym nr 5/2019
Zakup i dostawa fabrycznie nowych komputerow przenosnych
na potrzeby projektu
„ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego "
ZAMAWIAJACY:
Gmina Grojec, ul. Jozefa Piisudskiego 47, 05 - 600 Grojec, NIP: 797-20-11-265
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
Nazwa Wykonawcy
Adres
NIP:

REGON:
Nr telefonu
Adres e-mail

1. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamowienia tj. zakup i dostawa fabrycznie nowych
komputerow przenosnych na potrzeby projektu „ Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego " za l^cznq cen?:
tj

zl netto* (stownie:

netto)

* Nalezy wskazac l^czn^ cen? netto tj. bez podatku V A T , poniewaz zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U . 2004 Nr 54 poz. 535 z pozn. zm.),
bior^c pod uwag? szacowan^ wartosc zamowienia, zobowi^zanym do rozliczenia podatku b?dzie
Zamawiaj^cy (tzw. odwrotne obci^zenie)
2. Szczegolowy kosztorys ofertowy:
Przedmiot

Cena
jednostkowa
netto

Komputer
przenosny

liosc
sztuk

Cena razem netto (za t^czn^
liczby sztuk)

24 szt.

3. Oferuj? towar:
Komputery przenosne - 24 szt.
Lp.
1.
2.
3.

Parametr
Producent
Model/symbol
Nazwa i symbol
operacyjnego

Parametry komputerow zaoferowanych przez Wykonawcy

systemu
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4. Szczegoiowe okreslenie przedmiotu zamowienia:
Lp.

Minimalne wymagania

1.

procesor co najmniej dwurdzeniowy,
0 cz^stotliwosci minimum 1,6 GHz
pami?c R A M minimum 2 G B
pami?c masowa minimum 32GB
ekran dotykowy o wielkosci nie mniejszej
niz 10" i rozdzielczosci 1280x720 lub
wyzszej

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Parametry
komputerow
przenosnych
zaoferowanych przez Wykonawc?

Posiada

Nie posiada

mozliwosc podl^czenia do sieci WiFi
0 standardzie co najmniej 802.11 g
zlqcza i lacznosc: U S B , HDMI lub
rownowazne, Bluetooth w standardzie
minimum 2.0

•

•

O

•

zintegrowane komponenty multimedialne:
kamera, mikrofon, karta audio i glosniki
mozliwosc odl^czania klawiatury lub
obracania ekranu i korzystania z urz^dzenia
w trybie tabletu
czas pracy na baterii umozliwiajacy
calodzienn^ eksploatacj? (min. 6h pracy na
baterii)

•

•

•

O

•

•

W przypadku nie podania informacji o chociazby jednym z ww. parametrow lub gdy jest ona niepelna,
nieczyteina, b^dz podana w sposob uniemozliwiaj^cy ocen? uznaje si?, ze oferta nie spelnia
wymogow, co skutkuje jej odrzuceniem.
5. Dodatkowe atuty
Lp.
1.

Parametr
rysik

2.

konstrukcja o zwi?kszonej odpomosci na uszkodzenia
mechaniczne (odpomosc na upadek z wysokosci
minimum 70 cm)
konstrukcje o zwi?kszonej odpomosci na kontakt z
plynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada)
zintegrowane
czujniki
(minimum
zyroskop,
akcelerometr, kompas)

3.
4.

Posiada

Nie posiada

•

•

•

•

•

•

•

•

Parametry komputerow
zaoferowanych przez Wykonawc?
5.
6.

Waga*
Zuzycie prqdu*

W przypadku nie zaznaczenia zadnego pola • uznaje si?, ze oferowane komputery przenosnie
nie posiadaji wskazanego atutu i przyznaje si? 0 pkt.
*Nalezy podac mierzalny parametr. Punkty zostan^ przyznane ofercie, ktora zaproponuje najnizsze
parametry: wagi i zuzycia pr^du na podstawie porownania parametrow uj?tych w zlozonych ofertach.
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W przypadku nie podania parametrow, o ktorych mowa w pkt 5 i 6 lub gdy parametry
b^dz podane w sposob uniemozliwiaj^cy ocen? przyznaje si? 0 pkt.

nieczytelne,

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1. zapoznatem (zapoznalismy) si? z tresci^ zapytania dla niniejszego zamowienia;
2. gwarantuj? (my) wykonanie calosci niniejszego zamowienia zgodnie z tresci^ zapytania;
3. akceptuj? (my) bez zastrzezen wzor umowy stanowi^cy zalqcznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4. oswiadczam(y), ze instytucja, ktor^ reprezentuj?(my) nie zaiega z uiszczaniem podatkow, jak
rowniez z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Pahstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych lub innych naleznosci wymaganych
odr?bnymi przepisami;
5. jestem(smy) swiadomy(i) odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia;
6. w przypadku udzielenia mi(nam) zamowienia zobowiizuj?(emy) si? do zawarcia pisemnej
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj^cego;
7. oswiadczam(y), ze zapoznalem(zapoznalismy) si? w sposob wystarczaj^cy i konieczny
ze szczegolowym zakresem zamowienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi
informacjami niezb?dnymi do zrealizowania zamowienia. Nieznajomosc powyzszego stanu nie
moze bye przyczyn^ dodatkowych roszczen fmansowych;
8. oswiadczam(y), ze w cenie oferty zostaly uwzgl?dnione wszystkie koszty wykonania zamowienia
i realizacji przyszlego swiadczenia umownego;
9. oswiadczam(y), ze dysponuj?(emy) adekwatnym do zamowienia potencjalem technicznym,
umozliwiaj^cym przeprowadzenie wszystkich elementow zamowienia;
10. akceptuj?(my) przedstawione przez Zamawiaj^cego warunki platnosci;
11. oswiadczam(y), ze jestesmy zwi^zani zlozon^ oferty przez okres 30 dni - bieg terminu zwi^zania
oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert;
12. oswiadczam(y), iz znajduj?(my) si? w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniaj^cej
wykonanie zamowienia. Ponadto wobec firmy nie ogloszono i nie wszcz?to post?powania
o ogloszenie upadlosci/ likwidacji.
13. Oswiadczam(y), iz nie jestem(smy) powiizany(i) osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym.
Przez powi^zania osobowe lub kapitalowe rozumie si? wzajemne powi^zania pomi?dzy
Zamawiaj^cym lub osobami upowaznionymi do zaci^gania zobowi^zah w imieniu
Zamawiaj^cego b^dz osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj^cego czynnosci zwi^zane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcy,
polegaj^ce w szczegolnosci na:
• uczestniczeniu w spolce, jako wspolnik spotki cywilnej lub spolki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udzialow lub akcji;
• pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz^dzaj^cego, prokurenta, pelnomocnika;
• pozostawaniu w zwi^zku malzenskim, w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, tesciowie, zi?c, synowa), w stosunku pokrewiehstwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzehstwo, krewni malzonka/i)
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zal^cznikami do niniejszej oferty s^:
•
pelnomocnictwo - jezeli upowaznienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzaj^cego status prawny'

dnia
(czytelny podpis osoby upowaznionej )

Nalezy usunqc jezeli nie jest sktadane.
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Zalqcznik nr 3 - wzor umowy
Umowa nr

zawarta w dniu [

] 2019 roku w [

] pomi?dzy:

z siedziby w
zwan^ dalej „Zamawiajicym",
reprezentowan^ przez:
a
z siedziby w:
zarejestrowan^-ym w rejestrze przedsi?biorc6w /Krajowego Rejestru S^dowego prowadzonego przez
S^d Rejonowy w/ wpisan^-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej
NIP:
reprezentowan^-ym przez:
zwanqZ-ym dalej „Wykonawci",
o nast^puj^cej tresci:

REGON

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych komputerow na potrzeby
projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego"
zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 5/2019 (zalqcznik nr 1).
2. Przedmiot umowy jest wspolfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dzialanie 3.1
„Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

1.
2.

3.
4.

5.

§2
ZAPEWNIENIA I O B O W I ^ Z K I WYKONAWCY
Wykonawca zobowi^zuje si? do sprzedazy i dostarczenia Zamawiaj^cemu 24 szt. fabrycznie
nowych komputerow przenosnych zwanych dalej „przedmiotem zamowienia" lub „towarem".
Rodzaj i parametry przedmiotu zamowienia okresla zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.
(zalqcznik nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 5/2019, zalqcznik nr 2 - Oferta zlozona w z zapytaniu
ofertowym nr 5/2019).
Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiedni^ wiedz? i doswiadczenie oraz potencjal
ekonomiczny do wykonania zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony towar:
a) jest fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 r.), nieuzywany, w pelni
sprawny, bez wad, gotowy do uzycia,
b) jest oryginalnie pakowany przez producenta,
c) spelnia parametry opisane przez Zamawiaj^cego i jest zgodny ze zlozon^ oferty,
d) nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami
prawnymi wdrazaj^cymi Dyrektywy Nowego Podejscia, co potwierdza oznaczenie C E ,
zgodnie z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U . 2019 r. poz.
155) oraz rozporz^dzeniem Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
zasadniczych wymagah dotycz^cych ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U . 2017 r. poz.7)
e) pochodzi z autoryzowanego kanahi dystrybucji producenta, a w przypadku oprogramowania
zaoferowanego w zlozonej ofercie Wykonawca ma prawo do jego odsprzedazy,
Miejscem wykonania zamowienia jest siedziba Urz?du Gminy i Miasta Grojec, ul. Jozefa
Pilsudskiego 47, 05 - 600 Grojec.
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6. Wykonawca poinformuje Zamawiaj^cego o dokladnym terminie (dzieri roboczy) i godzinie
realizacji umowy (dostawy) z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem.
7. Wykonawca dostarczy towar na wlasny koszt i ryzyko.
§3
TERMIN R E A L I Z A C J I UMOWY
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy w ci^gu 7 dni roboczych
od dnia jej podpisania.
§4
ODBIOR TOWARU
1. Sprawdzenie towaru b?dzie polegalo na upewnieniu si?, ze towar jest wolny od wad fizycznych,
a w szczegolnosci, ze odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym oraz formularzu
oferty wg wzoru Zamawiaj^cego.
2. Do towaru Wykonawca zal^cza dokumenty gwarancyjne oraz instrukcj? obshigi w j?zyku polskim,
a takze dokumentacj? obejmuj^c^ dane techniczne i wymagane certyfikaty.
3. W przypadku, gdy jakikolwiek towar podlegaj^cy sprawdzeniu w celu dokonania odbioru towaru
ma wady w rozumieniu § 6 niniejszej umowy, Zamawiaj^cy nie odbierze towaru i wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin na dostaw? towaru wolnego od wad, bez ponoszenia przez
Zamawiaj^cego z tego tytuhi jakichkolwiek dodatkowych kosztow z tym zastrzezeniem, ze
wyznaczenie dodatkowego terminu nie zwalnia Wykonawcy od mozliwych kar przewidzianych
w umowie.
4. Dokonanie odbioru towaru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy
od roszczen z tytuhi r?kojmi oraz gwarancji jakosci.
§5
UPRAWNIENIA Z A M A W I A J ^ C E G O
1. Zamawiaj^cy ma prawo do tego, aby po zakohczeniu realizacji projektu ,,Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkancow wojewodztwa mazowieckiego " przekazac towar do szkol.
2. Po przekazaniu towaru szkolom uprawnienia Zamawiaj^cego z tytuhi r?kojmi za wady fizyczne
i prawne, o ktorych mowa w § 6, przechodz^ na te szkoly.
3. W przypadku przekazania towaru, o ktorym mowa w pkt 1, do szkol maj^ zastosowanie
postanowienia § 7 i § 8.
§6
R ^ K O J M I A Z A W A D Y F I Z Y C Z N E I PRAWNE
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Zamawiajqcego za wszelkie wady fizyczne towaru.
2. Przez wad? fizyczn^ rozumie si? w szczegolnosci jakikolwiek niezgodnosc towaru z jego
wlasciwosciami i z opisem przedmiotu zawartym w zapytaniu ofertowym, formularzu oferty oraz
niniejszej umowie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Zamawiajqcego za wszelkie wady prawne towaru,
w tym rowniez za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikaj^ce z naruszenia praw wlasnosci
intelektualnej lub przemyslowej, w tym praw autorskich, patentow, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemyslowe, pozostaj^ce w zwi^zku
z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
4. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania
zainstalowanego na komputerach przenosnych oraz ze Zamawiaj^cy wskutek zawarcia umowy
b?dzie upowazniony do korzystania w ramach zwyklego uzytku z wszelkiego oprogramowania
dostarczonego wraz z towarem.
5. Uprawnienia Zamawiaj^cego z tytulu r?kojmi za wady fizyczne oraz prawne towaru wygasaj^
po uplywie okresu gwarancji, o ktorym mowa w §7.

§7
GWARANCJA
Wykonawca udzieli Zamawiaj^cemu gwarancji na dostarczony towar na okres 24 m - cy liczony
od dnia wystawienia F V , o ktorej mowa w § 9 pkt 2.

Fundusze
Europejskie
Polska CyFrowa

§8
REKLAMACJE
1. Wykonawca zobowi^zuje si? odbierac zgloszenia o awarii iub wadach towaru:
a) pod numerem
b) pod adresem poczty elektronicznej (e-mail)
2. Wykonawca zobowi^zuje si? odbierac uszkodzony towar w siedzibie Zamawiaj^cego.
3. Zamawiaj^cy nie b?dzie ponosil zadnych kosztow z tytuhi odbioru uszkodzonego towaru czy tez
dostawy naprawionego lub nowego towaru.
4. W przypadku braku mozliwosci usuni?cia usterki lub naprawy trwaj^cej dhizej niz 14 dni od dnia
zgloszenia awarii, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia uplyni?cia 14 dni od zgloszenia dokonuje
wymiany na towar fabrycznie nowy taki sam, jaki byl dostarczony na podstawie prowadzonego
post?powania i zawartej umowy.
§9
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
1. Z tytulu wykonania zamowienia Zamawiaj^cy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w l^cznej
wysokosci:
z l netto (slownie:
zl
netto)
2. Podstaw^ wystawienia faktury b?dzie podpisany bez zastrzezen przez obydwie strony protokol
odbioru zgodny ze wzorem okreslonym przez Zamawiaj^cego (wzor protokohi odbioru).
3. Zaplata nast^pi w terminie 14 dni od daty dor?czenia prawidlowo wystawionej pod wzgl?dem
rachunkowym i formalnym faktury na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:
4. Wynagrodzenie wspolfinansowane jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dzialanie 3.1
,.Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§10
ODSZKODOWANIA, K A R Y UMOWNE, O D S T ^ P I E N I E OD U M O W Y
Zamawiajqcy moze z^dac zaplaty kar umownych:
a) w wysokosci 2% Iqcznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpocz?ty dzieh zwioki
w dostarczeniu towaru
b) w wysokosci 5% l^cznego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpocz?ty dzieh zwioki
w realizacji uprawnieh Zmawiaj^cego z tytulu gwarancji i r?kojmi.
Zamawiaj^cy jest uprawniony do potr^cenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,
na CO Wykonawca wyraza zgod? bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia.
Jezeli wysokosc kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiaj^cego szkody, przysiuguje
mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj^cego.
W razie wyst^pienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj^cych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawierania umowy,
Zamawiajqcy moze rozwi^zac umow? w terminie 7 dni od powzi?cia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
Zamawiaj^cy moze uniewaznic umow? w okresie 7 dni od uniewaznienia post?powania
na podstawie, ktorego zostala podpisana umowa.
Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcy,
ktory zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego post?powania. Ewentualne zmiany zapisow
umowy b?d4 zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto b?d4 one mogly bye wprowadzane
z powodu:
a) wyst^pienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiaj^cego i Wykonawcy;
b) wyst^pienia okolicznosci b?d4cych wynikiem dzialania sily wyzszej;
c) wyst^pienia okolicznosci, o ktorych Zamawiaj^cy nie wiedzial w momencie ogloszenia
zapytania ofertowego;
d) zmiany istotnych regulacji prawnych;
e) zmian w zawartej umowie o dofmansowanie;

s
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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f) gdy nast^pi zmiana powszechnie obowi^zujecych przepisow prawa w zakresie maj^cym
wpiyw na realizacj? Umowy.
§11
POSTANOWIENIA K O N C O W E
Wszelkie zmiany postanowieh niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikte z wykonania umowy b^d^ poddane pod rozstrzygni?cie s^du wtasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiaj^cego.
Umow? sporz^dzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
Zadne wierzytelnosci Wykonawcy powstale w zwi^zku z umow§ lub w wyniku jej realizacji
nie mog4 bye bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj^cego przeniesione przez Wykonawc? na
osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego) ani uregulowane w drodze potr^cenia (art. 498
Kodeksu cywilnego).
Zat^czniki stanowiq integraln^ cz?sc Umowy.

ZAMAWIAJ^CY:

Zaljczniki do umowy:
zalqcznik nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 5/2019,
zalqcznik nr 2 - Oferta zlozona w z zapytaniu ofertowym nr 5/2019
wzor protokohi odbioru

WYKONAWCA:

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Wzor protokolu odbioru

P R O T O K O L ODBIORU
DOT. Z A P Y T A N I A O F E R T O W E G O NR: 5/2019
Protokot sporzqdzono dnia:
Dziatajqc na mocy Umowy zdnia
pomi?dzy:

Nr

zawartej

Zamawiai^cym:

a
Wykonawca:

Przedmiot odbioru :

Dostawa 24 szt. fabrycznie nowych komputerow przenosnych

Uwagi Zamawiaj^cego:.
Uwagi Wykonawcy: ....

Protokol podpisali dn.:

Zamawiaj^cy

Wykonawca

