
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja dla Oferentów składających oferty w zapytaniu ofertowym: 

pn. Dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania 

 

 

 

 

 



   

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu zaprasza do składania ofert na Dostawę komputerów 

przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  

1. 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem spełniających 

następujące wymagania techniczne: 

Lp. Nazwa podzespołu Parametry wymagane 

1 Procesor Min INTEL I5 9 GENERACJI lub odpowiednik RYZEN 5 

2 Płyta główna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta 

procesora 

3 Karta graficzna Zintegrowana, pamięć przydzielana dynamicznie 

4 Matryca Min. 15,6”, o rozdzielczości minimalnej 1920x1080, matowa z 

podświetleniem LED,  

5 Pamięć RAM  Min. 8GB DDR4, z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB 

6 Dysk twardy Min. 120 GB SSD 

7 Express Card 1 x Express Card 34/54 

9 Karta sieciowa Zintegrowana, 10/100/1000 MBit/s 

10 Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, 

wbudowane głośniki stereo 

11 Wymagane 

zintegrowane złącza 

min. 3x USB  w tym co najmniej 2x USB 3.0; 1 x HDMI, 1 x 

Ethernet (RJ-45), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, 

wejście zasilania (DC-in), ilość banków pamięci DDR3: min 2 

(w tym min. 1 nie zajęty) 

12 Dodatkowe 

zintegrowane interfejsy 

- Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802. 11 b/g/n  

 

13 Wskaźnik TouchPad + mysz optyczna z rolką! 

14 Klawiatura QWERTY, odporna na przypadkowe zachlapanie 

15 Czytnik kart pamięci Zintegrowany czytnik kart  (min. SD, SDHC,) 

16 Kamera internetowa Zintegrowana, min. 1.3Mpix 

17 Bateria Min. 6 cell Li-Ion, deklarowany przez producenta min czas 

pracy na baterii: min. 4h 

18 Zasilacz Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 

19 System operacyjny Zainstalowany Windows 10  PL 64-bity 

20 Waga Nie więcej niż 2,5 kg 

21 Oprogramowanie 

dodatkowe 

Microsoft Office EDU 2019  

 

2. Wymagania w zakresie innych cech:  

1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2020 r.),  

2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, 

3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego 

użytkowania,  

4) Zamawiający przewiduje sprawdzenie u producenta legalności oprogramowania zastosowanego 

w komputerach. 

5) Wszystkie zamówione laptopy (18 sztuk) muszą być takie same, 

6) Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę laptopów „poleasingowych” używanych lub 

odnowionych przez producenta lub sprzedawcę, 

7) Gwarancja min 24 miesiące, 

8) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, Mielec ul. 

Warszawska 1. 

 

1. Termin wykonania zamówienia 



   

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020 r. 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Posiadają widzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia, 

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Ocena spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na postawie oświadczenia 

wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 

 

4. Opis kryteriów oraz sposobu oceny oferty 

 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki określone w Instrukcji. Przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena brutto całości [C] (z podatkiem VAT) (w zł) – 100% 

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 

C = (najniższa cena ofertowa brutto ÷ cena oferty rozpatrywanej brutto) x 100 pkt. 

2.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów spośród 

rozpatrywanych ofert, przyznanych w kryterium cena. 

3.  Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert a następnie bada czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz czy treść jego oferty jest zgodna z treścią Instrukcji dla Oferentów składających oferty 

w zapytaniu ofertowym. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w punkcie 3, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający bada, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

4. Zamawiający wyklucza wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zgodnie 

z punktem 3, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszej Instrukcji, 

2) oferta jest niekompletna, zawiera błędy, 

3) została złożona po terminie, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zamawiający upoważniony jest do unieważnienia postępowania, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

5. Termin związania ofertą 

 



   

 

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

6. Sposób przygotowania oferty 

 

1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi 

być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą komputera lub 

ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną. 

2) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub 

kopii potwierdzonej notarialnie. 

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

6) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 

pierwszej kolejności, a koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
 
Na ofertę składają się: 

- wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2, 

- zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 

1. Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) należy złożyć do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 

12:00 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 

opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

2. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  Ofertę należy opracować w języku polskim. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 

17, sekretariat) i oznakować w następujący sposób:  

Adres Zamawiającego:  

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu 

ul. Warszawska 2, 39 – 300 Mielec 

„Oferta na: 

Dostawę komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania nie otwierać przed dniem 

20.11.2020 r., do godz. 12:15” 

Adres Wykonawcy: …………………………….. 

 

Informacje o formalnościach: 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy 



   

 

ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji 

na stronie internetowej www. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

Wykonawcy.  

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego 

bez podania przyczyn. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ekonomik.mielec.pl 

 

9. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Instrukcji. 

2.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mailem. 

3. Nie podpisanie umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie 

traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy przez Wykonawcę. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Instrukcji, wzoru 

umowy (stanowiącego załącznik do Instrukcji) oraz z danych zawartych w ofercie. 

  

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

- Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do 

Instrukcji stanowiąc jej integralną część.  

- Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekonomik.mielec.pl/


   

 

Załącznik nr 1 

do Instrukcji dla oferentów 

 
_________________________ 

pieczęć nagłówkowa wykonawcy 

 

OFERTA 
 

Pełna nazwa 

wykonawcy 

 

 

adres siedziby 

wykonawcy 

 

NIP  

REGON  

nr telefonu  

nr faxu  e-mail  

 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na Dostawę komputerów przenośnych (laptopów) oraz 

oprogramowania 

 

ja, niżej podpisany  

 

__________________________________________________________________ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy  

składam niniejszą ofertę:  
 

cena brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

18 sztuk laptopów wraz z 

oprogramowaniem wg. opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

................................... zł 

słownie:  

 

 

 

w tym VAT .............% 

 

 

................................... zł 

słownie:  

 

 

 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz instrukcją dla 

Oferentów składających oferty w zapytaniu ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi 

w nich wymaganiami i zasadami postępowania. 

2. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczamy, że dołączony wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.  
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

2. Wzór umowy z parafkami na każdej stronie. 

 

 

..................................., dnia ...........................                    .................................................................... 
Podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 



   

 

 

 

Załącznik nr 2  

do Instrukcji dla oferentów 

 

 

………………………………………. 

                                                                                       (Miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania 

dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu. 

 

 

Oświadczam (my), iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 posiadania wiedzy i doświadczenia,  

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

                                                                       (czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby  

                                                                       (osób) uprawnionej (ych) do reprezentacji) 

 



   

 

 
Załącznik Nr 3 do Instrukcji dla oferentów 

 

 

PROJEKT UMOWY Nr – …../2020 

na dostawę 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania 

 
zawarta w dniu ………………. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

oznaczonego znakiem ……….., na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pomiędzy:  

Powiat Mielecki 

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec 

NIP: 817-19-80-506 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, w imieniu którego działa  

Pani Marta Mysona – Dyrektor, zwany dalej „Zamawiającym”  

 

a .............. z siedzibą w ……………  przy ul. ……………; reprezentowanym przez ……………. zwanym w 

dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§1 
1. W wyniku postępowania pn. Dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) oraz 

oprogramowania na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w powołanym zapytaniu ofertowym 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia dla Zespołu 

Szkół Ekonomicznym im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu zwanego dalej wyposażeniem, towarem lub 

przedmiotem umowy. Dostawa obejmuje także transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w Instrukcji do zapytania ofertowego oraz w 

ofercie Wykonawcy, o której mowa w ust.1, a które stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej umowy.  
3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę instrukcji użytkowania wyposażenia/urządzeń pracowni 

w języku polskim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby ZSE w Mielcu (ul. Warszawska1; 39 – 300 Mielec) 

wyposażenie/urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym 

wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek obciążeń i zabezpieczeń, o parametrach technicznych i 

użytkowych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Instrukcji do zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem dostarczanego 

wyposażenia/urządzeń/produktów oraz, że wyposażenie nie jest przeznaczone przez producenta do wycofania 

z produkcji lub sprzedaży. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu ukończenia dostawy wyposażenia/urządzeń 

wszystkie dokumentacje, instrukcje, deklaracje dotyczące tego wyposażenia wskazane w ust. 3. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej 

umowie oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz ustalonymi zwyczajami. 

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z  realizacją niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, potencjał 

techniczny, a także każdy inny niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie 

wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych. 

§ 3 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2020 r.  

2.   Za termin wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 uznaje się dzień podpisania bez uwag przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Końcowego. Integralną częścią protokołu odbioru 

końcowego będą instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje dotyczące użytkowania/eksploatacji, które 

dostarczy Wykonawca wraz z wyposażeniem. Brak dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie 

będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od odbioru przedmiotu zamówienia. 

3.   Podczas odbioru, przeprowadzona zostanie weryfikacja określonych w Instrukcji do zapytania ofertowego 

parametrów technicznych mająca na celu wykazanie Zamawiającemu, że dostarczony przedmiot umowy 

spełnia wymagania określone w zamówieniu. 

4.   Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, usterki i/lub braki oraz 



   

 

niezgodność wyposażenia z wymogami Zamawiającego, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy 

sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia 

przedmiotu mowy wolnego od wad, usterek, braków oraz zgodnego z wymogami Zamawiającego. Procedura 

odbioru zostanie powtórzona. 

§ 4 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

brutto: …………… zł, (słownie: ………………………………………………… ………….. zł,) w tym 

podatek VAT według stawki ……… % w wysokości ……. zł, (słownie: 

…………………………………………………... zł). 

2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z ceną określoną w przyjętej ofercie i w trakcie wykonywania 

umowy nie ulegnie zmianie. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ma 

charakter ryczałtowy i nie podlega zmianom. Cena za dostawę wyposażenia obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w szczególności koszty oferowanego wyposażenia, 

transportu, ubezpieczenia, dostawy, koszty wynikające z udzielonej gwarancji, koszty serwisu gwarancyjnego 

itp. 

4. Strony dokonają rozliczenia przedmiotu umowy jednorazowo na podstawie faktury VAT/rachunku. 

5. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury/rachunku po zrealizowaniu całości przedmiotu 

umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego  

potwierdzający wykonanie całego przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający dokona płatności faktury/rachunku na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 

umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

8. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

9. Zapłata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT/ rachunku. W 

przypadku, gdy przelew należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przekazywany na rachunek bankowy 

banku zagranicznego (bank mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej), wszelkie koszty 

związane z takim przelewem będą obciążały Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT/rachunek według następującego schematu: 

NABYWCA: 

Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6: 39 – 300 Mielec NIP: 817-19-80-506 

ODBIORCA: 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu, ul. Warszawska, 39 – 300 Mielec 

11. Wystawione faktury/rachunki Wykonawca doręczy na adres odbiorcy, o którym mowa w ust. 10. 

12. Wykonawca nie może zbywać ani przelewać wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§ 5 
1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą stosowane 

następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 4 ust. l, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia akcji serwisowej lub usunięcia wady i/lub usterki w wysokości 

250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 35% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 35 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Kara nie 

obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w ust. 6. 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia wezwania. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody i/lub utraconych 

korzyści przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ponoszą 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej od każdej płatności należnej lub przyszłej, jaka będzie 

przysługiwać Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 

kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostawy lub 

jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie zastrzeżonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 



   

 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 

na dzień odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego kary umownej. 

§ 6 

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

postanowienia § 5 ust. 6 stosuje się, 

2) Wykonawca przekroczył ostateczny termin wykonania umowy o 10 dni, 

3) Wykonawca dostarczył inny asortyment (inne produkty) jak wskazane w ofercie Wykonawcy i/lub 

dostarczenia asortymentu (produktu), który nie spełnia minimalnych wymagań technicznych określonych 

przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 Opis przedmiotu umowy. 

2)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od 

upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, 

2)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3)  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 

14 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, z wyłączeniem przypadku opisanego w 

ust.1 pkt.1. 

§ 7 

1. Na dostarczone w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy wyposażenie Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 24 miesięcy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu umowy i przyjęcia go bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego tj. podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w okresie gwarancji 

usługę przeglądu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych przez producenta. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

4)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

5)  normalnego zużycia, 

6)  winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz użytkowania/eksploatacji wyposażenia w 

sposób niezgodny z zasadami użytkowania. 

5. Zasady użytkowania/eksploatacji wyposażenia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostaną 

określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania/eksploatacji”. 

6. Instrukcja użytkowania/eksploatacji wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania/eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

7. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady i/lub usterki wydanego towaru lub 

wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany usunąć wady i/lub usterki lub wymienić towar na wolny od wad w terminie 14 dni 

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach i/lub usterkach. 

8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania/eksploatacji przedmiotu umowy wady i 

usterki oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego i zgodnego z instrukcją 

użytkowania/eksploatacji. 

9. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w miejscu dostawy przedmiotu umowy 

wskazanym w § 1 ust. 4 umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nie przekraczającym 2 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia. 

11. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym 

gwarancją. Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy, wolny od wad. 

12. Serwis gwarancyjny pełnić będzie:  , tel. …. e-mail: ……… Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii i/lub wad w dni robocze w godzinach: od 8:00 do 

15:00. 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych 

dotyczących serwisu podanych powyżej. 

14. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować 

uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji. 

 

 



   

 

§ 8 

Za koordynację działań w związku z realizacją niniejszej umowy Strony ustalają jako swoich przedstawicieli 

osoby odpowiedzialne tj.: 

1) ze strony Zamawiającego – Pana/ią………………………… . 

2) ze strony Wykonawcy – Pana/ią ………………………… . 

§ 9 

1. W trakcie realizacji umowy istotne postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą 

korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie wyłącznie z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień 

umowy dotyczyć mogą w szczególności: 

1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym 

zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego 

lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. okolicznościami, 

które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy utrudniając lub uniemożliwiając terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy; 

2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

3) Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę 

zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

4) Innych nieistotnych zmian postanowień umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Nie stanowią zmiany postanowień umowy zmiany dotyczące osób, o których mowa w postanowieniach § 8 

Umowy oraz zmiany danych dotyczących serwisu gwarancyjnego (§ 7 ust. 12 Umowy). W takim przypadku 

dla zmiany wystarczające jest jednostronne oświadczenie złożone przez Stronę, która dokonuje zmiany danej 

osoby. Warunkiem ważności i skuteczności złożonego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, jest powiadomienie o dokonanej zmianie drugiej Strony mailem. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz załącznikach stanowiących jej integralne części wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Opis przedmiotu umowy stanowiący Załącznik Nr 1 do umowy, 

2) Oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy, 

3) Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowiący Załącznik Nr 3 do umowy, 

4) Warunki gwarancji i serwisu stanowiące Załącznik Nr 4 do umowy, 

5) Wzór zgłoszenia serwisowego stanowiącego Załącznik Nr 5 do umowy. 

§ 11 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia przepisów 

powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 12 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, 

które mogą powstać pomiędzy nimi w trybie negocjacji. 

2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania w terminie 7 dni od daty przystąpienia do 

negocjacji, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego. 

§ 13 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA 

 

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



   

 

Załącznik Nr 1 do umowy 

 

Opis przedmiotu umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz 

z oprogramowaniem spełniających następujące wymagania techniczne: 
 

Lp. Nazwa podzespołu Parametry wymagane 

1 Procesor Min INTEL I5 9 GENERACJI lub odpowiednik RYZEN 5 

2 Płyta główna Oparta na chipsecie rekomendowanym przez producenta 

procesora 

3 Karta graficzna Zintegrowana, pamięć przydzielana dynamicznie 

4 Matryca Min. 15,6”, o rozdzielczości minimalnej 1920x1080, matowa z 

podświetleniem LED,  

5 Pamięć RAM  Min. 8GB DDR4, z możliwością rozszerzenia do min. 16 GB 

6 Dysk twardy Min. 120 GB SSD 

7 Express Card 1 x Express Card 34/54 

9 Karta sieciowa Zintegrowana, 10/100/1000 MBit/s 

10 Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wbudowany mikrofon, 

wbudowane głośniki stereo 

11 Wymagane 

zintegrowane złącza 

min. 3x USB  w tym co najmniej 2x USB 3.0; 1 x HDMI, 1 x 

Ethernet (RJ-45), wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, 

wejście zasilania (DC-in), ilość banków pamięci DDR3: min 2 

(w tym min. 1 nie zajęty) 

12 Dodatkowe 

zintegrowane interfejsy 

- Bezprzewodowa karta sieciowa IEEE 802. 11 b/g/n  

 

13 Wskaźnik TouchPad + mysz optyczna z rolką! 

14 Klawiatura QWERTY, odporna na przypadkowe zachlapanie 

15 Czytnik kart pamięci Zintegrowany czytnik kart  (min. SD, SDHC,) 

16 Kamera internetowa Zintegrowana, min. 1.3Mpix 

17 Bateria Min. 6 cell Li-Ion, deklarowany przez producenta min czas 

pracy na baterii: min. 4h 

18 Zasilacz Zewnętrzny posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 

19 System operacyjny Zainstalowany Windows 10  PL 64-bity 

20 Waga Nie więcej niż 2,5 kg 

21 Oprogramowanie 

dodatkowe 

Microsoft Office EDU 2019  

 

Wymagania w zakresie innych cech:  

9) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2020 r.),  

10) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, 

11) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego 

użytkowania,  

12) Zamawiający przewiduje sprawdzenie u producenta legalności oprogramowania zastosowanego 

w komputerach. 

13) Wszystkie zamówione laptopy (18 sztuk) muszą być takie same, 

14) Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę laptopów „poleasingowych” używanych lub 

odnowionych przez producenta lub sprzedawcę, 

15) Gwarancja min 24 miesiące, 

16) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, Mielec ul. 

Warszawska 1. 
 

 

 



   

 

Załącznik Nr 3 do umowy 

PROTOKÓŁ 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA WYKONANYCH PRAC 

 

 
 Dotyczy dostawy 18 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania 

zgodnie z umową nr …………… pomiędzy: 

 

Powiat Mielecki 

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec 

NIP: 817-19-80-506 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

ul. Warszawska 1, 39 – 300 Mielec  

określany dalej w treści jako Zamawiający 

 

a  

………………………… 

Określaną/ym dalej w treści jako Wykonawca 

 

 

§ 1 

Przy udziale swoich Przedstawicieli Strony zgodnie stwierdzają, że przewidziany powołaną umową 

zakres świadczeń Wykonawcy został zrealizowany w całości i w sposób należyty. 

 

§ 2 
Na podstawie niniejszego protokołu Zamawiający z dniem podpisania niniejszego protokołu dokonał 

odebrania określonych w  Umowie dostaw i świadczeń bez zastrzeżeń/z następującymi uwagami*: 

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

 

§ 3 
Przedmiotowy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu 

wykonania umowy. 

 

§ 4 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejszy protokół zawiera wszelkie ustalenia poczynione w toku 

odbioru. 

 

 

Na tym Protokół zakończono, odczytano i podpisano. 

Data sporządzenia protokołu: …………………… r. 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

Załącznik Nr 4 do umowy 

 

Warunki gwarancji i serwisu 
 

 
1. Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie wyposażenia/urządzeń/komponentów wskazanych 

w § 1 ust. 1 i 2 Umowy, szczegółowo opisanego w Załączniku Nr 1 do umowy – Opis przedmiotu umowy 

przez okres: 24 miesięcy zgodnie z ofertą. 

2. Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub podmiot przez niego 

upoważniony. 

3. Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana asortymentu odbywała się zgodnie z metodyką i 

zaleceniami producenta. 

4. Usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad: 

1) serwis świadczony będzie w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu 

wskazanym przez Wykonawcę, koszty dostarczenia przedmiotu gwarancji poniesie Wykonawca. 

2) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze 

zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia, 

3) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego asortymentu) ma zostać 

wykonane w terminie do 14 dni.  

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w punkcie 

4 ust. 3) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi a kosztami naprawy 

obciążyć Wykonawcę. 

6. W okresie objętym gwarancją, w przypadku, kiedy usterka występuje mimo realizacji przez Wykonawcę 

trzech napraw, Wykonawca zapewnia wymianę dostarczonego asortymentu na nowy – wolny od wad. 

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub 

eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów 

eksploatacyjnych) oraz uszkodzeń mechanicznych. 

 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA 

 

 

 

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



   

 

Załącznik Nr 5 do Umowy. 

 

 

ZGŁOSZENIE SERWISOWE 

 

 

 
Data zgłoszenia  

Data wystąpienia awarii  

Osoba zgłaszająca  

Użytkownik  

Lokalizacja asortymentu  

Nazwa i typ asortymentu  

Nr ewidencyjny  

Nr seryjny  

Objawy uszkodzenia lub zakres konserwacji  

Podpis osoby zgłaszającej  

 

PRZYJĘCIE DO NAPRAWY 

 

Diagnoza   

Sposób naprawy  

Data i podpis odbierającej zgłoszenie 

(Wykonawca) 

 

 

 

Upoważniony pracownik Zamawiającego/Użytkownika 

 

 
Imię i nazwisko ……………………………………. Podpis ………………….. 

 

 

 

Upoważniony pracownik Wykonawcy 

 

 
Imię i nazwisko ……………………………………. Podpis ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


