ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY
UMOWA NUMER ……………
zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
w dniu ......................................... 2018 roku w Sopocie pomiędzy
1/ Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w (81-703) Sopocie przy ulicy Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033744, kapitał
zakładowy 376.603.000,00 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 588-00-19-192,
REGON 190315182, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a:
2/ firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokość
kapitału zakładowego ...... ( pokryty w całości)/, reprezentowana przez ............
zwanym dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:
§1
1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem (systemem operacyjnym) do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz licencją
Producenta oprogramowania w zakresie umożliwiającym korzystanie z systemu operacyjnego
komputera przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem na czas nieokreślony.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy (tożsamy z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym - Rozdział III pkt 1) - SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY.

1.2 WYKONAWCA jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
1.3 WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale podwykonawców.
1.4 WYKONAWCA oświadcza, że osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy posiadają
wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
1.5 WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność (na zasadzie ryzyka) za szkody spowodowane
przez osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy.
1.6 WYKONAWCA oświadcza, iż jest upoważniony do sprzedaży sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem stanowiących przedmiot umowy, o którym mowa załączniku numer 1
– SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY.
1.7 WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć stosowne dokumenty od producenta/producentów
dostarczanych w ramach przedmiotu umowy urządzeń np. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi
przedmiotu umowy, instrukcję instalacji i obsługi, dokumenty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji
certyfikowane przez producenta/producentów dostarczanych urządzeń stanowiących przedmiot
umowy, licencję na oprogramowanie (system operacyjny).
1.8 WYKONAWCA ponosi wszelkie ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty, zniszczenia
albo uszkodzenia przedmiotu umowy do chwili odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego siedzibie.
Korzyści i ciężary dotyczące przedmiotu umowy przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą
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odbioru przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
1.9 Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwilą podpisania
protokołu odbioru, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
§2
WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1
w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty podpisania niniejszej
umowy, tj. do dnia………………..
§3
3.1 Wartość wynagrodzenia WYKONAWCY należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy
określonego w §1 Strony ustalają na kwotę ………………… złotych (słownie:……………….)
brutto.
Kwota ta zawiera:
- wartość przedmiotu umowy (w tym koszty dostawy i instalacji w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO),
- podatek VAT.
3.2 Kwota wynagrodzenia WYKONAWCY określona w pkt 3.1 została ustalona na podstawie oferty
złożonej przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
zapytania ofertowego – numer sprawy: DPS/1/01/2018 stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
3.3 Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwoty określone w pkt 3.1 oraz w załączniku
numer 1 do niniejszej umowy (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ
Z TERMINEM GWARANCJI) nie mogą ulec zmianie.
3.4 WYKONAWCA z tytułu wynagrodzenia z niniejszej umowy nie może żądać kwoty większej, niż
określona w pkt 3.1
§4
4.1 Płatność wynagrodzenia WYKONAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi
przelewem
na
następujący
rachunek
bankowy
WYKONAWCY:
………………………………………………….
4.2 ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni
od daty realizacji przedmiotu umowy (potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym przez
przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO) oraz doręczenia faktury VAT albo rachunku, gdy
WYKONAWCA nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Błędnie wystawiona faktura VAT
albo rachunek lub odmowa podpisania protokołu z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY
powoduje przerwanie biegu terminu zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Termin ten
biegnie na nowo po dostarczeniu prawidłowej faktury VAT albo rachunku lub usunięcia przeszkód
braku podpisu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
4.3 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności- określonym w pkt 4.2- WYKONAWCA
może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.
4.4 ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do jednostronnego potrącania kar umownych obliczonych
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, na co
WYKONAWCA wyraża zgodę.
4.5 Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
§5
5.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
a) z tytułu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §2 niniejszej
umowy- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% (słownie:
jeden procent) wartości kwoty wynagrodzenia brutto WYKONAWCY określonej w §3 pkt 3.1 umowy
za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia WYKONAWCY w stosunku do terminu
realizacji przedmiotu umowy określonego w §2 umowy powyżej 7 (słownie: siedmiu) dni ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje:
- prawo odstąpienia od umowy, w przypadku braku realizacji całości przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w §2 niniejszej umowy, lub
- prawo odstąpienia od niezrealizowanej części umowy ze skutkiem na przyszłość,
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w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty upływu terminu realizacji przedmiotu umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu następuje na piśmie. Świadczenia wykonane przez Strony do chwili
odstąpienia nie podlegają zwrotowi;
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 pkt.3.1 umowy;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć
procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 pkt 3.1 umowy;
d) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w §8 niniejszej umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% ( słownie: jeden
procent) wartości kwoty wynagrodzenia brutto WYKONAWCY określonej w §3 pkt 3.1 umowy za
każdy dzień opóźnienia.
5.2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§6
6.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy gwarancji na komputer w
okresie ……. miesięcy oraz gwarancji na baterię komputera w okresie … miesięcy
6.2 Termin obu gwarancji, wskazanych w ust. 1, liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy
w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
6.3 WYKONAWCA gwarantuje, iż dostarczony sprzęt jest najwyższej jakości i odpowiada
najwyższemu poziomowi technicznemu oraz spełnia wymogi bezkonfliktowej pracy w środowisku
sieciowym.
§7
7.1 Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnieni są:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
Michał Formela
Główny Specjalista ds. IT
numer telefonu: 695-900-275
adres e-mail: m.formela@strefa.gda.pl
b/ ze strony WYKONAWCY
imię i nazwisko:
stanowisko służbowe:
dni pracy:
godziny pracy:
numer faksu:
numery telefonów:
adres e-mail:
7.2 Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających
do zmiany treści umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub
zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba
że są one członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do działania
w imieniu Strony.
7.3 Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w §7 pkt 7.1:
a) nie wymaga zmiany umowy,
b) dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy.
§8
8.1 W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy, zgłoszonej w ramach gwarancji
udzielonej na komputer lub gwarancji udzielonej na baterię do komputera - WYKONAWCA będzie
zobowiązany do jego naprawy w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od daty zgłoszenia wady przez
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ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy
na wolny od wad o parametrach identycznych albo – za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO - o
parametrach lepszych jak wymieniany w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty stwierdzenia
niemożności naprawy przedmiotu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni
od daty upływu pięciodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wymiana przedmiotu
umowy na wolny od wad o parametrach lepszych jak wymieniany, nie powoduje obowiązku dopłaty
po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
8.2 Zgłoszenie reklamacji przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie następować w dni robocze drogą
elektroniczną (na adres e-mail WYKONAWCY……), a w wypadkach niecierpiących zwłoki także
telefonicznie (pod numerem WYKONAWCY……….).
8.3 WYKONAWCA ma każdorazowo obowiązek potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia drogą
elektroniczną (na adres e-mail ZAMAWIAJĄCEGO…………….) w ciągu 4 (słownie: czterech)
godzin od chwili przyjęcia wskazując datę i godzinę przystąpienia do realizacji zgłoszonej reklamacji.
Jeżeli zgłoszenie od ZAMAWIAJĄCEGO wpłynęło po godzinie 12.00 danego dnia WYKONAWCA
ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia reklamacji do godz. 10.00 w następnym dniu roboczym.
Obowiązek potwierdzenia zgłoszenia dotyczy również sytuacji zgłoszenia reklamacji w formie
telefonicznej, w sytuacji, o której mowa w pkt 8.2 in fine.
8.4 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania napraw gwarancyjnych lub wykonania innych
obowiązków w ramach gwarancji w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, z zastrzeżeniem pkt 8.6. Koszt
przejazdów do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO pokrywa WYKONAWCA. Przekazanie przez
ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY przedmiotu umowy celem przeprowadzenia napraw
gwarancyjnych lub wykonania innych obowiązków w ramach gwarancji jakości nastąpi na podstawie
protokołu przekazania, który – w szczególności – powinien zawierać:
a) datę sporządzenia protokołu,
b) imię i nazwisko osoby przekazującej – przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO
c) imię i nazwisko osoby odbierającej – przedstawienia WYKONAWCY
d) godzinę przekazania i odbioru,
e) dokładnie określenie przekazywanego przedmiotu (w tym wskazanie numeru seryjnego).
Z chwilą podpisania protokołu przekazania przez przedstawiciela WYKONAWCY – WYKONAWCA
ponosi pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem uszkodzenia albo utraty przekazanego
przedmiotu umowy od chwili podpisania protokołu do chwili odbioru przedmiotu umowy przez
przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO.
8.5 W przypadku gdy z obiektywnych przyczyn technicznych naprawa gwarancyjna lub wykonanie
innych obowiązków w ramach gwarancji jakości nie będzie możliwe w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO wykonanie naprawy lub innych obowiązków nastąpi w punkcie serwisowym
WYKONAWCY lub producenta danego sprzętu. W tym przypadku WYKONAWCA odbierze na
własny koszt przedmiot umowy z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i dostarczy na własny koszt po
wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wykonania innej czynności w ramach gwarancji jakości.
Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie protokołu przekazania (ust. 8.4 stosuje się odpowiednio).
WYKONAWCA z chwilą podpisania protokołu przekazania do chwili zwrotu przedmiotu umowy
ponosi ryzyko przypadkowej utraty albo uszkodzenia przekazanego przedmiotu umowy.
Wraz z odbiorem przedmiotu umowy celem wykonania napraw gwarancyjnych lub innych czynności
w ramach gwarancji jakości WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowy
o parametrach nie gorszych niż przekazany przedmiot umowy, wolny od wad – sprzęt zastępczy na
czas wykonania napraw gwarancyjnych lub wykonania innych czynności w ramach gwarancji jakości,
w tym wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
8.6 Odbiór przedmiotu umowy po dokonaniu napraw gwarancyjnych lub innych czynności w ramach
gwarancji (zw. dalej „odbiorem pogwarancyjnym” jakości nastąpi każdorazowo w siedzibie
ZAMAWIAJĄCEGO i zostanie potwierdzony protokołem wykonania obowiązków gwarancyjnych
(zw. dalej „protokołem obowiązków gwarancyjnych). W ramach odbioru pogwarancyjnego przedmiot
umowy będzie sprawdzony pod względem:
a) tożsamości (numer seryjny),
b) widocznych uszkodzeń zewnętrznych,
c) sprawności i prawidłowości działania, poprzez przeprowadzenie próbnego uruchomienia (test).
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8.7 W przypadku stwierdzenia, iż odbierany w ramach odbioru pogwarancyjnego przedmiot umowy:
a) nie jest tożsamy z przedmiotem przekazanym celem dokonania napraw gwarancyjnych lub
wykonania innych obowiązków w ramach gwarancji jakości (nie dotyczy to sytuacji wymiany
przedmiotu na wolny od wad), lub
b) nie jest sprawny, lub
c) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia
ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania odbioru pogwarancyjnego i wyznaczy dodatkowy termin, nie
krótszy niż 3 (słownie: trzy) dni na dokonanie napraw gwarancyjnych, wykonania innych czynności
w ramach gwarancji jakości lub usunięcia innych (możliwych do usunięcia) wad.
8.8 Jeżeli w trakcie dokonywania naprawy gwarancyjnej lub wykonywania innych czynności
w ramach gwarancji przedmiot umowy ulegnie utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu WYKONAWCA
ma
obowiązek
dostarczenia
ZAMAWIAJĄCEMU
przedmiotu
umowy
o parametrach identycznych albo – za uprzednią zgodą ZAMAWIAJĄCEGO - lepszych
od przedmiotu przekazanego celem naprawy gwarancyjnej lub wykonania innych czynności w ramach
gwarancji, fabrycznie nowego, wolnego od wad, w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO
nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych. WYKONAWCA dostarczy przedmiot, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO na własny koszt i ryzyko.
WYKONAWCA nie może żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów, jakie w
związku z tym poniósł.
8.9 Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji albo rękojmi obciążają WYKONAWCĘ.
8.10 W przypadku wystąpienia wad prawych przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje
prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia
wiadomości o zaistnieniu wady oraz żądania od WYKONAWCY naprawienia poniesionej z tego
tytułu szkody.
§9
9.1 Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania
innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności
na inne podmioty bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
9.2 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.
9.3 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
9.4 Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji.
O każdej zmianie adresu każda ze Stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą
Stronę. Do czasu zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas
znany adres jest uznawana za skutecznie doręczoną z chwilą pierwszego awizowania.
9.5 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
9.6 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.
9.7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
9.8 Integralną część umowy stanowią:
a/ zapytanie ofertowe – numer: DPS/1/01/2018,
b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - numer: DPS/1/01/2018,
c/ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY załącznik numer 1.
ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY

......................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

..................................., dnia ............
/miejscowość/

OFERTA
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
numer sprawy: DPS/1/01/2018

I. DANE WYKONAWCY:
.......................................................................................................................................................
[nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]
.......................................................................................................................................................
[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]
numer telefonu....................................................................numer faksu.....................................
adres e-mail

Wykonawcy do korespondencji z Zamawiającym drogą elektroniczną

....................................................................................................................................................
REGON:..........................................................NIP.......................................................................
PESEL:..........................................................(dotyczy osób fizycznych)
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: .................................................................................

II. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA:
Oferuje wykonanie elementów przedmiotu zamówienia określonych w FORMULARZU
CENOWYM stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego za łączną cenę (należy
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przepisać cenę brutto z ostatniego wiersza tabeli):
cena brutto*: …………….…………………………………………….......................(słownie:
........................................................................................................................................) złotych,
w tym podatek VAT: …………………………………………………................... (słownie:
........................................................................................................................................) złotych.
OKRES GWARANCJI NAKOMPUTER:
Oferuje gwarancję na komputer zaoferowany w niniejszym postępowaniu w ilości: ………….
pełnych miesięcy oraz gwarancję na baterię do komputera w ilości: …. pełnych miesięcy
UWAGA: MINIMALNY OKRES GWARANCJI NA KOMPUTER: 24 MIESIĄCE,
MINIMALNY OKRES GWARANCJI NA BATERIĘ DO KOMPUTERA: 12 MIESIĘCY
WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO ZAOFEROWANIA OKRESU GWARANCJI
POPRZEZ PODANIE PEŁNEJ LICZBY MIESIĘCY.

III. TERMIN WYKONANIA
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 7 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO*:
- wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu

nie będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług
.........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

- wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowania będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług
- nazwa (rodzaj towaru/usługi), których prowadzić do jego powstania
………………………………………………………………….
(wskazać)
- wartość (towaru/usługi wskazanych wyżej) bez kwoty podatku ( w PLN)
………………………………………………………………….
(podać)
...........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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V. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam , że:
1.
zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: DPS/1/01/2018
(w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
2.
jestem związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu
terminu składania ofert;
3.
zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym
załącznik numer 1 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
VI. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM
(kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy
oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy):
imię i nazwisko ...........................................................................................................................
stanowisko służbowe ..................................................................................................................
numer telefonu ............................................................................................................................
numer faksu ................................................................................................................................
dni i godziny pracy .....................................................................................................................
adres e-mail ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ CENOWY
...............................................................
/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

........................................., dnia ………
/ miejscowość/

numer sprawy: DPS/1/01/2018

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENĄ PRZEDMIOTU UMOWY
Lp.

Ilość

Opis przedmiotu zamówienia

(a)

Należy podać:

Cena
jednostkowa
netto
(b)

Cena netto
(c)=(a)*(b)

- nazwę producenta/typ/model komputera
- nazwę producenta/nazwę/numer wersji systemu operacyjnego

1

1

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
WARTOŚĆ PODATKU VAT:
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

………………………………………………………………………………
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA
OFERTOWEGO - NUMER SPRAWY:
DPS/1/01/2018
W zakresie nieuregulowanym w treści zapytania ofertowego do niniejszego postępowania mają
zastosowanie następujące postanowienia:
§1
Ilekroć w treści niniejszych szczegółowych postanowień jest mowa o
1. PSSE/Zamawiającym - należy przez to rozumieć: Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
sp. z .o.o.;
2. kierowniku Zamawiającego – należy przez to rozumieć Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o.;
3. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego
zamówienia, złożyła ofertę, lub zawarła umowę w sprawie niniejszego zamówienia;
4. postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie niniejszego zapytania ofertowego;
5. zamówienie - zamówienie, którego przedmiot został opisany w pkt III zapytania ofertowego.
§2
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Dopuszczalne jest wskazanie w zapytaniu ofertowym następujących dokumentów, które
Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
z postępowania na podstawie ust. 1 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust.4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
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ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienie ust. 5 stosuje się.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zapytaniem ofertowym, stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z
ofertą, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do
złożenia dokumentów o których mowa w ust. 3.
§3
1. Zapytanie ofertowe udostępnia się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod
adresem: bip.strefa.gda.pl lub przekazuje się minimum trzem Wykonawcom, których przedmiot
działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 3
(słownie: trzy) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie tego terminu lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej, pod adresem: bip.strefa.gda.pl lub przekazuje wszystkim Wykonawcom,
do których skierował bezpośrednio zapytania ofertowe.
3. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści zapytania ofertowego stanie się jego
częścią i zostanie niezwłocznie zamieszczona na tronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej, pod adresem: bip.strefa.gda.pl lub zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom,
do których Zamawiajacy skierował bezpośrednio zapytania ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany
treści zapytania ofertowego będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: bip.strefa.gda.pl, lub
bezpośrednio kierując stosowną informację do wszystkich Wykonawców,do których skierował
bezpośrednio zapytania ofertowe.
4.

Zamawiający jest zobowiązany udokumentować wykonanie czynności wymienionych
w ust.1-3, przykładowo poprzez zachowanie wydruku ze wskazanej tam strony internetowej lub
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poprzez archiwizację potwierdzenia nadania korespondencji skierowanej bezpośrednio do
Wykonawców.

§4
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Językiem obowiązującym
w niniejszym postępowaniu jest języku polski.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Zamawiający w treści zapytania ofertowego wskazuje, czy nie dopuszcza bądź dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert
częściowych Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po upływie terminu składania
ofert.
8. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w zapytaniu ofertowym.
9. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Po otwarciu ofert - osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają oświadczenie w
sprawie bezstronności.
12. W przypadku złożenia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu oświadczenia
o braku bezstronności, o której mowa w ust. 11, niezłożenia przez nią oświadczenia albo złożenia
oświadczenia niezgodnego z prawdą, Kierownik Zamawiającego niezwłocznie wyłącza taka osobę
z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wyznacza inną osobę. Ust. 11
stosuje się odpowiednio.
13. Nie powtarza się czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania .
14. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
15. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
16. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
17. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące cen zawartych w ofertach.
18. Osoba wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego sporządza niezwłocznie zestawienie ofert
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i dokonuje ich porównania.
19. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczenia z postępowania;
d) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
e) została złożona przez Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub
mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
20. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym.
21. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
22. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
23. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
24. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny w złożonych ofertach;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały
odrzucone, podając uzasadnienie.
25. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w ust. 24. lit.a) i lit.b), na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem: http://bip.strefa.gda.pl/
26. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w ust. 23, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;
d) w trakcie postępowania okaże się, iż istnieje możliwość realizacji zamówienia w termnie
późniejszym;
e) prowadzone postępowanie obarczone jest wadą powodującą, iż zawarcie umowy
spowodowałoby naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania
Wykonawców lub przejrzystości lub doszło do rażącego naruszenia niniejszych
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SZCZEGÓŁOWYCH POSTANOWIEŃ w inny sposób, w szczególności, gdy:
 Zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem niniejszych
SZCZEGÓŁOWYCH POSTANOWIEŃ.
27. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia
w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 26 stosuje się odpowiednio.
28. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie.
Informację o unieważnieniu Zamawiający umieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego.
29. Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu zawarcia umowy (w formie: pisemnej lub faksu lub przy użyciu poczty
elektronicznej).
30. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania o których mowa w §4 ust. 26. Postanowienia §4 ust. 24 lit. a)
i ust. 25 stosuje się odpowiednio.
§5
Zamawiający zawiera umowę z wybranym Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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