
 
Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                            

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

  

 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
nr UG.EFS.11.1.2/1/2021 

 
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.                       
Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość 
edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. 
 
Zamawiający: Gmina Pęczniew 
Adres: 99-235 Pęczniew, ul. Główna 10/12 
Tel.: 43 678 15 19 
Fax.: 43 678 15 19 
NIP 828 135 96 12 

 
zaprasza do złożenia oferty na  

zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły 
Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pęczniew, dnia  12 maj 2021 r. 
 
 

Zatwierdził:  
Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 
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I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla: 

a) Szkoły Podstawowej w Pęczniewie (adres: ul. Główna 15; 99-235 Pęczniew); 
Zakresem dostawy objęta jest następująca grupa pomocy dydaktycznych: 
- pomoce dydaktyczne – TIK – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej                
w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu; 
 
Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych będących przedmiotem zamówienia zawarty został w 
załączniku nr 1 – specyfikacji dostaw - do niniejszego zapytania. 
 
Zamawiający informuje, że ilekroć we wskazanej powyżej dokumentacji wskazano nazwy zwyczajowe 
(nazwa producenta, znak towarowy, itp.), to służą one wyłącznie określeniu cech funkcjonalnych, 
technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie produktu 
równoważnego pod warunkiem, iż oferowany produkt będzie posiadał takie same lub lepsze 
parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, użytkowe. Istotne dla Zamawiającego parametry, 
które będą brane pod uwagę przy badaniu równoważności wykazane zostały w specyfikacji dostaw. 
Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w załączniku nr 1 jest zobowiązany 
przedstawić wraz z ofertą wykaz oferowanych produktów równoważnych (załącznik nr 2.1 – wykaz 
produktów równoważnych). Wykaz musi zawierać numer pozycji z załącznika nr 1 do oraz nazwę 
produktu, którego dotyczy równoważność, nazwę oraz szczegółowy opis produktu równoważnego 
oraz informacje takie jak np.: numer katalogowy, producenta, nazwę handlową, z których w sposób 
niebudzący wątpliwości zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze 
parametry, niż określony przez zamawiającego.  
Zaniechanie złożenia w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania równoważnych produktów, 
przesądza o konieczności jej odrzucenia. 
 
Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 
Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 
stosowania w placówkach oświatowych. 
 
Pomoce dydaktyczne należy dostarczyć na własny koszt, zapakowane dla placówki edukacyjnej. 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanej placówki na własny koszt i na własne 
ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń 
budynku danej placówki we wskazane miejsce w godzinach pracy placówki po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za 
powstałe w czasie transportu.  
 
Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.  
Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z warunkami 
producentów, liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia oraz wydania dokumentów 
gwarancyjnych, z zastrzeżeniem postanowień umowy § 6.  
 
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru 
przedmiotu dostawy.  
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Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w 
języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, atesty. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego 
asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu  ofertowym.   
 
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia  te  nie  powstały  
z  winy  Zamawiającego  lub   
- nie  spełniają  wymagań Zamawiającego  określonych  w specyfikacji dostaw 
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt V 
niniejszego zapytania uwzględnił koszty transportu, rozładunku i w razie konieczności podłączenia 
oraz pierwszego uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
30213100-6 Komputery przenośne 
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania  
Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu. 
 

III. Kryteria oceny oferty 
III.1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:  

a) Cena – 60% (60 pkt) 
b) Termin dostawy  – 40% (40 pkt) 

 
Zamawiający przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi 
kryterium = 1 pkt.  
 
III.2. Ocenie ofert podlegać będą tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 
III.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę 
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów. 
 
III.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
III.5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów i spełni warunki 
udziału w postępowaniu. 
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IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 
IV.1. Kryterium: Cena (C) obliczane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia wg wzoru: 
C = (Cmin/Cb) x 100 x 0,60 
gdzie: 
Cmin – cena najniższa, Cb - cena badana 
Końcowy wynik działań matematycznych, w razie konieczności, będzie zaokrąglany do dwóch miejsc  
po przecinku. 
 
IV.2. Kryterium: Termin dostawy (T) 
Zamawiający wymaga zrealizowania dostawy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia 
umowy. Termin, w którym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia musi 
zostać wskazany w formularzu oferty. Niewskazanie terminu realizacji zamówienia spowoduje 
konieczność  odrzucenia oferty. 
 
Kryterium „Termin dostawy” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu podanego przez 
Wykonawcę w ofercie: 
Termin dostawy 14 dni - 40 pkt. 
Termin dostawy od 15 do 20 dni – 20 pkt. 
Termin dostawy od 21 dni do 25 dni – 10 pkt. 
Termin dostawy od 26 do 30 dni - 0pkt. 
 
Oferta, w której termin dostawy będzie dłuższy niż 30 dni,  zostanie  odrzucona  z  uwagi  na 
niezgodną z niniejszym kryterium. 
 
Końcowy wynik działań matematycznych, w razie konieczności, będzie zaokrąglany do dwóch miejsc  
po przecinku. 
Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostaw zostanie uwzględniony w umowie z 
Wykonawcą. 
 
IV.3. Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma punktów 
poszczególnych kryteriów: 
P = C + T  
gdzie P to ostateczna liczba punktów. 
 
 

V. Opis sposobu obliczania ceny 
V.1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania wynikające wprost z niniejszego zapytania oraz ze specyfikacji dostaw, jak 
również w nich nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego. 
Ponadto cena obejmuje podatki, cła, koszty transportu i rozładunku, a także montażu i instalacji. 
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot zamówienia. 
 
V.2. 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 doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
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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. 
 
V.3. Cena musi być: wyrażona w złotych polskich (PLN), podana w zapisie liczbowym i słownie oraz 
wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy 
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę), w następujący sposób: 
- brutto: ………….. zł (słownie: ……………………………………..,…./100) 
 
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć szczegółowy formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr 2 do formularza oferty. 
 

VI. Opis sposobu przygotowywania ofert 
VI.1. Oferta musi zawierać: 

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z załącznikami do 
oferty, 
- oświadczenie o powiązaniach osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 4 do Zapytania 

ofertowego), 
-  w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 
umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 
dokumentów składanych wraz z ofertą. 

 
VI.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 
 
VI.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
VI.4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie 
będzie uwzględnione. 
 
VI.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 
 
VI.6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
 
VI.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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VI.8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 
 
VI.9. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 
nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi być 
opatrzone danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy) oraz zawierać 
oznaczenie: 
Oferta na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla 
Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. 
 
VI.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
 
VI.11. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 
oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
VI.12. W przypadku zmiany oferty wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert, określając zakres tych zmian. Zmianę oferty Wykonawca 
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi być opatrzone danymi 
Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy) oraz zawierać oznaczenie: 
ZMIANA OFERTY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z 
oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. 
 
 

VII. Termin i miejsce składania ofert 
VII.1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego 
– adres: Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew (sekretariat)  
VII.2. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem, o zachowaniu terminu do złożenia oferty 
decyduje data i godzina doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po w/w 
terminie nie będzie podlegała ocenie. 
VII.3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  21 maj 2021 roku do godz. 10:00.   
 

VIII.  Termin realizacji umowy 
Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy  
Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
Terminem zakończenia dostaw jest dzień podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Dostaw. 
 

IX. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych 
IX.1. Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub 
osobowo z Zamawiającym. 
IX.2. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między 
Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy), a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa, 
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- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

IX.3. W celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawca zobowiązany 
jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zapytania 
ofertowego. 
 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy   
w sprawie zamówienia 

X.1. Wzór umowy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
XI.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez 
działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie 
później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość 
dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły 
wyższej, 
b) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. Przewiduje się możliwość  przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas 
trwania wstrzymania realizacji umowy, 
c) konieczności zmiany wskazanego w ofercie asortymentu (pomocy dydaktycznej) na inny, 
spełniający warunki określone w specyfikacji dostaw, gdy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie asortymentu wskazanego w ofercie.  
3) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy. 
4) zmiany stawki podatku VAT 

X.3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.    
X.4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół 
podpisany przez obie strony. 
X.5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
 

XI. Oferty częściowe 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
XII. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 
XIII. Zamówienia podobne 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych (tj. zamówień polegających 
na powtórzeniu podobnych dostaw). 
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XIV. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może przedłużyć termin 
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek 
Zamawiającego. 

 
XV. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XVII. Ochrona danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

A) administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu jest 
Gmina Pęczniew reprezentowana przez Wójta Gminy Pęczniew,  

B) może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w siedzibie 
Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Pęczniewie, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew; 

C) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Pęczniew jest Pani Magdalena Kuszmider, 
kontakt: kontak@iszd.pl. 

D) dane osobowe Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego UG.EFS.11.1.2/1/2021, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, wskazaną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020; 

E) odbiorcami danych osobowych wskazanych w ofertach będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020; 

F) dane osobowe Wykonawcy oraz inne dane osobowe uzyskane przez Zamawiającego w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez 
administratora danych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przez okres 
obowiązywania umowy a następnie 4 lata, albo 10 lat w przypadku zamówień współfinansowanych 
ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 
obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały 
one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy); 

G) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020;   

H) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu decyzje 
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

mailto:kontak@iszd.pl
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I) każdy Wykonawca uczestniczący w postępowaniu posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO; 

J) Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców uczestniczących w postępowaniu 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 
 
 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Janiak 

 
 
 

………………………………………………………………. 
podpis osoby upoważnionej do  

reprezentowania Zamawiającego 
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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego  

Specyfikacja dostaw 

I. Laptop – 15 szt.  
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Zastosowanie 
Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu 
oraz poczty elektronicznej. 

Ekran 
Matryca SVA, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 
220nits 

Płyta główna 
Wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Możliwość instalacji dwóch dysków twardych 1x M.2 

oraz 1x 2.5.  

Wydajność obliczeniowa 

Oferowany komputer musi osiągać w testach  wydajności : 
BAPCO SYSMARK 2014 – wynik 1350 - do oferty załączyć raport z oprogramownia testującego zawierający wynik testu. 
Wymagane testy wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę 
BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach.  
Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie 
zainstalowane oprogramowanie producenta, ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną 
konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).  
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent 
musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego 
testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 

Procesor 
Procesor osiągający co najmniej 9200 pkt. w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net lub http://www.passmark.com 
Załączyć do oferty wydruk z jednej z ww. stron internetowych.  

Pamięć RAM 16GB z możliwością rozbudowy do 32GB, rodzaj pamięci DDR4, 2400MHz.  

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.passmark.com/


Pamięć masowa 
256GB SSD M2 zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego 
na komputerze po awarii. 
500GB SATA 3. 

Karta graficzna 
Osiągająca w teście PassMark 3D Graphics Mark wynik 2000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie  
http://www.videocardbenchmark.net/ lub http://www.passmark.com 
 Załączyć do oferty wydruk z jednej z ww. stron internetowych 

Audio/Video 

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 1,5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników 

za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego 

wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera. 

Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 – RJ 45  

Porty/złącza 
2 x USB 3.1, 1x USB 2.0,  złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, 1xHDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych 

(SD/SDHC/SDXC). 

Klawiatura Klawiatura wyspowa, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 

WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC  

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.2 

Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD-RW. 

Bateria i zasilanie 
Bateria – 3 komorowa, 40 WHr pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzeniaprzez 9 godzin – według testu MobileMark 2014 
Battery Life - do oferty załączyć raport z oprogramownia testującego zawierający wynik testu. 
Zasilacz o mocy 65W 

Bezpieczeństwo 
- złącze Kensington Lock, 

- TPM 2.0; 

Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 2 kg.; 

System operacyjny 

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a) Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b) Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa 
języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim i angielskim 
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami 

za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z 

poziomów: menu, otwartego okna systemu operacyjnego;  
7. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.passmark.com/


8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer 
plików. 

9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim 
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
11. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
12. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora 

Zamawiającego. 
13. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 
14. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, w tym możliwość centralnego opóźniania 

dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 
15. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; 
16. Konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;  
17. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
18. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze; 
19. Molliwość zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 
20. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na serwerze plików z prywatnym 

urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika  
21. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania 

problemu z komputerem. 
22. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz 

zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
23. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);  
24. Automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
25. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
26. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 
27. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu 

numerów identyfikacyjnych sprzętu); 
28. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor; 
29. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem interfejsu graficznego. 
30. Bezpłatne biuletyny bezpieczeństwa związane z działaniem systemu operacyjnego. 
31. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;  
32. Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
33. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny; 
34. Zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 

ustawieniami zapory sieciowej i udostępnianiem plików; 
35. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu 

plików.  



36. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi i niezarządzanymi. 
37. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie 

biometryczne; 
38. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
39. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach 

katalogowych; 
40. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
41. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 
42. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach; 
43. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
44. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a) Login i hasło, 
b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty chronione poprzez moduł TPM; 

45. Umozliwiajacy pracę w domenie; 

Oprogramowanie biurowe 

Zainstalowane oprogramowanie biurowe- kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania, 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prace osobom  

nieposiadającym umiejętności technicznych; 
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie 

równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej musi być automatycznie 
rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się; 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabela B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c) umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabela A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb użytkownika oraz udostępniać 

narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców; 
4. Zamawiający wymaga licencji przeznaczonych wyłącznie dla jednostek edukacyjnych; 



5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami; 

6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim;. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) Edytor tekstów 
b) Arkusz kalkulacyjny 
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji/ tworzenia, edytowania  i wyświetlania prezentacji? 
d) Narzędzie do zarzadzania informacja prywata (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

8. Edytor tekstu musi umożliwiać: 
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i 

poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b) Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l)  Wydruk dokumentów 
m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z 

narzędzia do zarzadzania informacją prywatną 
n) Prace na posiadanych przez zamawiającego dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016  

z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, 

jako środowiska udostepniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów 
Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym 
prawem. 

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem 
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami 
obowiązującego w Polsce prawa. 

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, 
jako środowiska udostepniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o 
Aktach Normatywnych i Prawnych. 



9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linia trendu), słupkowych, kołowych 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje 

matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki 

tekstowe, pliki XML, webservice) 
e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę 

statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiazywanie problemów optymalizacyjnych 
f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na 

danych z tabeli przestawnych 
g) Wyszukiwanie i zamianę danych 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie czynności 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami posiadanych przez zamawiającego plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń.. 

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych 

oraz: 
a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
c) Zapisanie w postaci tylko do odczytu. 
d) Nagrywanie narracji dołączanej do prezentacji 
e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
i) Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów 
j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 

widoczne są slajdy i notatki prezentera 
k) Pełna zgodność z formatami plików posiadanych przez zamawiającego, utworzonych za pomocą oprogramowania MS 

PowerPoint 2010, 2013 i 2016. 
11. Narzędzie do tworzenia i pracy z relacyjnymi bazami danych; 



12. Narzędzie do zarzadzania informacja prywatna (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczna do określonych katalogów bazując na słowach 

zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g) Zarzadzanie kalendarzem 
h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich 

kalendarzach 
k) Zarzadzanie lista zadań 
l) Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m) Zarzadzanie listą kontaktów 
n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Oprogramowanie 
zabezpieczające  

1. Wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym osadzonych/skompresowanych plików, które używają 
czasie rzeczywistym algorytmów kompresji, 

2. Wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, również przy użyciu technik behawioralnych, 
3. Stosowanie kwarantanny; 
4. Wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa (roguewear) 
5. Skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, 
6. Automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, 
7. Skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych lub poprzez harmonogram, w sposób w 

pełni konfigurowalny w stosunku do podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością wykluczenia typu 
pliku lub lokalizacji. 

8. Zarządzanie „aktywami” stacji klienckiej, zbierające informacje co najmniej o nazwie komputera, producencie i modelu 
komputera, przynależności do grupy roboczej/domeny, szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach 
użytkowników, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, parametrach sprzętowych (proc.,RAM, SN, 
storage), BIOS, interfejsach sieciowych, dołączonych peryferiach. 

9. Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS 
10. Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów 
11. Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu wykrywania skanowania portów 
12. Moduł wykrywania ataków DDoS musi posiadać kilka poziomów wrażliwości 



13. Oprogramowanie do szyfrowania, chroniące dane rezydujące na punktach końcowych za pomocą silnych algorytmów 
szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH.  

14. Zapobieganie utracie danych z powodu utraty / kradzieży laptopa; 
15. Oprogramowanie musi szyfrować całą zawartość na urządzeniach przenośnych, takich jak Pen Drive'y, dyski USB i udostępnića 

je tylko autoryzowanym użytkownikom. 
16. Oprogramowanie musi umożliwiać blokowanie wybranych przez administratora urządzeń zewnętrznych podłączanych do 

laptopa;  
17. Oprogramowanie musi umożliwiać zdefiniowanie listy zaufanych urządzeń, które nie będą blokowane podczas podłączanie 

do laptopa; 
18. Możliwość blokady zapisywania plików na zewnętrznych dyskach USB; 
19. Blokada możliwości uruchamiania oprogramowania z takich dysków.  
20. Blokada ta powinna umożliwiać korzystanie z pozostałych danych zapisanych na takich dyskach. 
21. Interfejs musi wyświetlać monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamiać o zakończeniu licencji. 
22. Moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania ransomware.  
23. Ograniczanie możliwości modyfikowania chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom. 
24. Możliwość dowolnego zdefiniowania chronionych folderów zawierających wrażliwe dane użytkownika. 
25. Aplikacje uruchamiane z zaufanych folderów musza mieć możliwość modyfikowania plików objętych dodatkową ochroną any 

ransomware. 
26. Monitorowanie krytycznych danych użytkownika zapobiegające przed atakami ransomware; 
27. Konsola zarządzająca musi umożliwiać co najmniej: 

a) przechowywanie danych w bazie typu SQL; 
b) zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania na laptopach, zakresie adresów IP lub grupie z ActiveDirectory; 
c) tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowaniaw formie plików .exe       lub .msi; 
d) centralna dystrybucja na zarządzanych laptopach uaktualnień definicji ochronnych bez dostępu do sieci Internet. 
e) raportowanie, z prezentacją tabelaryczną i graficzną, z możliwością automatycznego czyszczenia starych raportów, z 

możliwością eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane zarówno z logowania zdarzeń konsoli, jak i 
danych/raportów zbieranych ze laptopach, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na laptopach; 

f) definiowanie struktury zarządzanie opartej o role i polityki, w których każda z funkcjonalności musi mieć możliwość 
konfiguracji; 

28. Program musi wyświetlać status bezpieczeństwa urządzeń końcowych  
zainstalowanych w różnych lokalizacjach; 

29. Musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych i przywracania plików konfiguracyjnych z serwera w chmurze; 
30. Musi umożliwić dostęp do chmury zgodnie z przypisaniem do grupy; 
31. Musi posiadać dostęp do konsoli z dowolnego miejsca; 
32. Musi umożliwiać przeglądanie raportów sumarycznych dla wszystkich urządzeń 
33. Musi umożliwiać raportowanie i powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej 



34. Konsola do zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, zarządzania informacjami 
odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danyc; 

35. Aktualizacja oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek aktualizacyjnych; 
36. Konsola systemu musi umożliwiać, co najmniej: 

a) różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i blokowanie 
b) przyznanie praw dostępu dla nośników pamięci tj. USB, CD  
c) regulowanie połączeń WiFi i Bluetooth 
d) kontrolowanie i regulowanie użycia urządzeń peryferyjnych typu: drukarki, skanery i kamery internetowe 
e) blokadę lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi 
f) blokowanie dostępu dowolnemu urządzeniu 
g) tymczasowe dodania dostępu do urządzenia przez administratora 
h) szyfrowanie zawartości urządzenia USB i udostępnianie go na punktach końcowych z zainstalowanym oprogramowaniem 

klienckim systemu; 
i) zablokowanie funkcjonalności portów USB dla urządzeń innych niż klawiatura i myszka 
j) zezwalanie na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez administratora 
k) używanie tylko zaufanych urządzeń sieciowych; 

37. Wirtualna klawiatury 
38. Możliwość blokowania każdej aplikacji  
39. Możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie 
40. Możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych 
41. Dodawanie aplikacji w formie portable 
42. Możliwość wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji  
43. Wymagane kategorie aplikacji: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file sharing application, backup software,  

encrypting tool 
44. Możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach transmisji danych, takich jak wymienne 

urządzenia, udziały sieciowe czy schowki. 
45. Możliwość zablokowania funkcji Printscreen 
46. Monitorowania przesyłu danych między aplikacjami; 
47. Możliwość dodawania własnych zdefiniowanych słów/fraz do wyszukania w różnych typów plików 
48. Możliwość blokowania plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj 
49. Możliwość monitorowania i zarządzania danymi udostępnianymi poprzez zasoby sieciowe 
50. Ochrona przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe 
51. Ochrona zawartości schowka systemu 
52. Ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL 
53. Możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych 
54. Ochrona plików zamkniętych w archiwach. Zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed 

wyciekiem 



55. Możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki 
56. Wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego działania  
57. Ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p 
58. Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach 

lokalnych, dyskach wymiennych i sieciowych. 
59. Monitorowanie określonych rodzajów plików. 
60. Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury monitorowania. 
61. Możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach 
62. Możliwość śledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na laptopach; 
63. Usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru oraz defragmentacja dysku 
64. Możliwość zaplanowania optymalizacji na wskazanych stacjach klienckich 
65. Zarządzanie użytkownikami przypisanymi do numerów telefonów oraz adresów email 
66. Musi umożliwiać przypisanie atrybutów do użytkowników, co najmniej: Imię, nazwisko, adres email, , numer telefonu, typ 

użytkownika 
67. Musi posiadać możliwość sprawdzenia listy urządzeń przypisanych użytkownikowi 
68. Musi posiadać możliwość eksportu danych użytkownika 
69. Musi umożliwiać import listy urządzeń z pliku CSV 
70. Musi umożliwiać dodanie urządzeń prywatnych oraz firmowych 
71. Musi umożliwiać podgląd co najmniej następujących informacji konfiguracji: data uruchomienia, status urządzenia, numer 

telefonu, właściciel, typ właściciela, nazwa grupy, geolokacja, wersja agenta; 
72. Musi umożliwiać podgląd co najmniej następujących informacji sprzętowych: model, producent, system, ID, adres MAC, 

bluetooth, sieć, wolna przestrzeń na dysku, całkowita przeszłość na dysku, bateria, zużycie procesora; 
73. Musi zawierać podgląd aktualnie zainstalowanych aplikacji 
74. Musi udostepniać informacje o zużyciu danych, a w tym: ogólne zużycie danych, zużycie danych według aplikacji, wykres 

zużycia danych,  
75. Musi zawierać moduł raportowania aktywności, skanowania oraz naruszenia reguł 
76. Moduł raportowania musi umożliwiać podgląd w zakresie: dzisiaj, ostatnie 7 dni, ostatnie 15 dni, ostatnie 30 dni, własny 

zakres 
77. Oprogramowanie pozwalające na wykrywanie oraz zarządzanie podatnościami bezpieczeństwa: 
78. Dostęp za pomocą portalu dostępnego przez przeglądarkę internetową 
79. Portal musi być dostępny w postaci usługi hostowanej; 
80. Skanowanie podatności za pomocą nodów skanujących 
81. Nod skanujący musi być dostępny w postaci usługi hostowanej oraz w postaci aplikacji instalowanej lokalnie 
82. Portal zarządzający musi umożliwiać: 

a) przegląd wybranych danych na podstawie konfigurowalnych widgetów 
b) zablokowanie możliwości zmiany widgetów 
c) zarządzanie skanami podatności (start, stop), przeglądanie listy podatności oraz tworzenie raportów. 



d) tworzenie grup skanów z odpowiednią konfiguracją poszczególnych skanów podatności 
e) eksport wszystkich skanów podatności do pliku CSV 

Warunki gwarancyjne, 
wsparcie techniczne 

3-letnia gwarancja, czas reakcji serwisu, do końca następnego dnia roboczego. 

Wymagania dodatkowe Mysz bezprzewodowa, optyczna 1000 dpi, 3 przyciski, zasięg 10 metrów; 

 

 

II. Słuchawki – 15 szt.; 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

Średnica membrany 50 mm; 

Typ membrany Magnes neodymowy 

Materiał Skóra naturalna 

Impedancja 30 Ohm; 

Pasmo przenoszenia mikrofonu/słuchawek 100- 10000 Hz/20-20000 Hz 

System audio 2.0 

Waga Maksymalnie 250 g. 

Typ słuchawek Nauszne 

Dynamika głosników 90 dB 

Długośc przewodu 2m. 

Złacza 2 x mini jack 

Wymagania dodatkowe 

Mikrofon na wysięgniku,  
Deklaracje CE- załączyć do oferty; 
Regulacja głośności na kablu; 
Plastikowy oplot kabla; 

Gwarancja 24 miesiące; 
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                                                                                                     Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego  
 
_______________________________                     
(nazwa i adres Wykonawcy/oferenta)                  

Gmina Pęczniew 
                                                            ul. Główna 10/12, 

99-235 Pęczniew 
                                                                                                                                                  

FORMULARZ OFERTY 
 
Ja, ………………………………………………………………………………………………. 
   imię i nazwisko osoby reprezentującej wykonawcę 
 
działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
 

Pełna nazwa  

REGON  

NIP  

Adres  

Tel/faks  

 
odpowiadając na zapytanie ofertowe opublikowane w bazie konkurencyjności pod nazwą:  
 
Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły 
Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu. 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, o parametrach minimalnych, wskazanych opisie przedmiotu 
zamówienia,  za cenę ofertową : 

- brutto: ………….. zł (słownie: ……………………………………..…./100) 

 

- podatek VAT w kwocie ……………………….. zł 
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Lp. 
Element 

przedmiotu 
zamówienia 

Informacje szczegółowe o oferowanym 
sprzęcie i oprogramowaniu (wypełnia 

wykonawca) 
Ilość 

Cena 
jednos
tkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
podatku 

VAT 
Wartość 

podatku VAT 
Wartość 
brutto 

1 Laptopy 

Producent i model komputera 
 
…………………………………………………… 
Producent i model procesora 
 
………………………………………………..… 
Producent i model karty graficznej  
 
…………………………………………………. 
Producent, nazwa i numer 
katalogowy (part number) systemu 
operacyjnego 
 
……………………………………………………… 
Producent, nazwa i numer 
katalogowy (part number) 
oprogramowania biurowego 
 
……………………………………………………… 
Producent i nazwa oprogramowania 
antywirusowego i diagnostycznego 
 
…………………………………………………... 
Producent, model i numer 
katalogowy (part number) myszy 
 
……………………………………………………. 

15      

2 Słuchawki 

Producent, model i numer katalogowy 
(part number) słuchawek 
 
……………………………………………………….. 

15      

 

2. Oświadczam, że cena brutto  zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi 
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie (zgodnie z kryterium - ilość dni od zawarcia 

umowy)  ………………………………………………… 
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4. INFORMUJEMY, że (właściwe podkreślić) : 

- wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

- wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu 

do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________.  

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 

Zamawiającego to ___________ zł netto. 

 

5. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

 

7. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy                          
w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

 

9. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego  

 

10. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 

Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

12. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

Imię i nazwisko:    

tel. ________________ fax __________________ 

e-mail;___________________________ 
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14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- __________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________ 

15. Oświadczamy, iż złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawarte w treści zapytania ofertowego. 

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

____________________,dnia ________________ 
(Miejscowość)         (Data) 

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



Załącznik Nr 2.1 do formularza oferty

Lp.
Numer pozycji z załącznika nr 1 do 

SIWZ
(specyfikacja dostaw)

Nazwa produktu, którego dotyczy 
równoważność z załącznika nr 1

Nazwa oraz szczegółowy opis produktu równoważnego oraz 
informacje takie jak np.: numer katalogowy, producenta, nazwę 

handlową, z których w sposób niebudzący wątpliwości 
Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie 

gorsze parametry, niż określone przez Zamawiającego

1
2
2.

Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
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Wykaz produktów równoważnych

Zakup pomocy dydaktycznych - TIK
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

  
Wzór umowy 

 
UMOWA NR        / 2021 

 
 

Zawarta w dniu ……………………2021 r. w ……………………………….. pomiędzy: 
Gminą Pęczniew 
 
reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
z siedzibą …………………………………..….. 
 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
konkurencyjności została zawarta Umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  „Zakup i dostawa 

pomocy dydaktycznych – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej        
w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu” w zakresie szczegółowo określonym w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 – Specyfikacji dostaw. 

2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś 
Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. 

3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące elementy: 
1) Zapytanie ofertowe, 
2) Specyfikacja dostaw, 
3) Oferta wraz z załącznikami– przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu. 
 

§ 2 
1. Zakresem dostawy objęta jest następująca grupa pomocy dydaktycznych: 
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- pomoce dydaktyczne – TIK – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej                
w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu; 
2. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne na własny koszt, zapakowane dla placówki edukacyjnej, 
zgodnie z załącznikiem nr 1 – specyfikacją dostaw -na wskazany poniżej adres: 
a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie; adres: ul. Główna 15; 99-235 Pęczniew. 
 

§ 3 
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 
 

………………… dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
§ 4 

1. Wszystkie pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 
stosowania w placówkach oświatowych. 

2. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 
świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanej placówki edukacyjnej na własny koszt 
i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do 
pomieszczeń budynku danej placówki we wskazane miejsce w godzinach pracy placówki po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za 
powstałe w czasie transportu. 

5. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym.  
6. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla dostarczanego 

asortymentu) gwarancji  na okres co najmniej zgodny z gwarancją producenta.  Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu 
dostawy.  

7. Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w 
języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, atesty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu na koszt i ryzyko Wykonawcy dostarczonego 
asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych, opisanych w formularzu  ofertowym.   

9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia  te  nie  powstały  
z  winy  Zamawiającego  lub   
- nie  spełniają  wymagań Zamawiającego  określonych  w specyfikacji dostaw 
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 

§ 5 
1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę brutto ………………………………………………………………..……..zł  
            (słownie: ……………………………………………………………..……..zł ……………..) 

2. Cena ta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z niniejszego 
zapytania oraz ze specyfikacji dostaw, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania 
i osiągnięcia efektu końcowego. Ponadto cena obejmuje podatki, cła, koszty transportu i 
rozładunku, a także montażu i instalacji. 

3. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot zamówienia. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………. w 

terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem zdawczo – 
odbiorczym, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy. 
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5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT skutkuje przerwaniem biegu 21-dniowego 

terminu płatności liczonego na nowo od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów. 
7. Wykonawca oświadcza, że  wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy                         

i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 
gospodarczej ujawniony w białej liście podatników VAT. W przypadku niezgodności rachunku 
rozliczeniowego z wykazem podatników Ministerstwa Finansów Zamawiający wstrzyma płatność 
do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego zgodnie ze zdaniem pierwszym, bez 
prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, na których znajdują się towary 
lub usługi z Załącznika Nr 15 do ustawy o VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym 
w ust. 4. 

9. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty faktur, na których 
wykazane będą tylko czynności lub zdarzenia: 
- nieznajdujące się w Załączniku nr 15 ustawy o VAT; 
-pozostające poza zakresem VAT; 
- świadczenia zwolnione z VAT; 
- opodatkowane stawką 0%. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu szkód i kar umownych. 

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich.  

 
§ 6 

1. Wykonawca udziela okresu gwarancji jakości zgodnie z warunkami producentów, liczonej od dnia 
odbioru przedmiotu zamówienia oraz wydania dokumentów gwarancyjnych. 

2. W przypadku stwierdzenia wad, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia ich usunięcia i 
przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego. 

3. Sprzedawca razem z przedmiotem zamówienia zobowiązuje się dostarczyć kompletne dokumenty 
potwierdzające gwarancję przedmiotu zamówienia oraz świadczyć serwis gwarancyjny przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do naprawy lub wymiany wadliwych części  
przedmiotu zamówienia zgodnie z gwarancją producenta  w możliwie najkrótszym terminie, nie 
dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o zaistniałej wadzie. 
Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą dokonywane pocztą elektroniczną na 
adres Wykonawcy, tj.:………………………………………………………………………………... 

5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub jej niedokonania w terminie 
określonym w ust. 4 Zamawiający ma prawo dokonać naprawy we własnym zakresie lub powierzyć 
wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy zachowując wszelkie 
roszczenia odszkodowawcze. 

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych w tym wad ukrytych stwierdzonych w trakcie 
użytkowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o powyższym fakcie na piśmie. 

7. W przypadku niemożności usunięcia wad lub dokonania naprawy w powyższym terminie jak 
również w przypadku, gdy trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka Wykonawca zobowiązuje 
się do wymiany rzeczy na nowe, wolne od wad. 
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8. Wszelkie koszty związane z naprawami w ramach gwarancji ponosi Wykonawca. 
9. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych będą realizowane w ramach wynagrodzenia 

Wykonawcy bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w tym w 
szczególności kosztów dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego asortymentu. 

§ 7 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest równa 

odpowiednio okresowi gwarancji zaoferowanemu przez Wykonawcę w Ofercie.  
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się dla wymienianych pomocy dydaktycznych z dniem ich wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 

zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 
4. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający: 

a) może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad z zagrożeniem, że po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od upływu terminu do naprawy lub zleci wykonanie zastępcze, lub 
obniży odpowiednio wynagrodzenie, lub  

b) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia wynagrodzenia za przedmiot 
umowy, określonego w § 5 ust. 1, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady są 
nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie wad w odpowiednim terminie lub 

c) może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku 
koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 
14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany 
urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo a parametry 
urządzenia nie mogą być gorsze niż określone w specyfikacji dostaw. 

5. Żądania z tytułu rękojmi będą realizowane w ramach wynagrodzenia Wykonawcy bez ponoszenia 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, w tym w szczególności kosztów 
dojazdu, odbioru i zwrotu naprawianego sprzętu.  

 
§ 8 

1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie strony umowy 
protokołu zdawczo – odbiorczego. 

2. Podczas odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający zweryfikuje:  
a) brak uszkodzeń mechanicznych asortymentu, 
b) zgodność parametrów ze specyfikacją dostaw, ofertą oraz ze specyfikacją producenta. 

3. W przypadku, gdy dostarczony asortyment nie przejdzie pozytywnie odbioru, zostanie on 
zastąpiony przez Wykonawcę nowym w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia 
przekazania przez Zamawiającego informacji o zastrzeżeniach co do jakości dostarczonego 
asortymentu.  

4. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty 
lub uszkodzenia pomocy dydaktycznych. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie nadaje się 
do odbioru Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo odmówić odebrania przedmiotu zamówienia gdy jest on: 
a) niepełnowartościowy o obniżonej jakości, z wadami, 
b) niezgodnych z zamówieniem, 
c) wykonany po terminie określonym w § 3umowy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będą następujące 
uprawnienia: 
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a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Zamawiający może odstąpić od umowy w 

całości lub części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Dostawcy, 
zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych. 

8. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów odstąpienia. 
§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia 
3) za opóźnienie: 
a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego 
na sunięcie wad; 
b) w przystąpieniu dokonania napraw w ramach gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 
c) w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie 
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust. 1 umowy.  
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 
4. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do 
kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z jego wynagrodzenia. 

§ 10 
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach: 
a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je wykończyć w terminie, o którym mowa w § 3 umowy. 
b) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; w tym przypadku 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, a Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

a) ogłoszono likwidację lub upadłość Wykonawcy, 
b) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji Umowy. 
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5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
6. Strony ustalają, iż w przypadku natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy z 
jakichkolwiek przyczyn, obowiązki Wykonawcy wynikające z gwarancji pozostają w mocy. Termin 
gwarancji będzie w takim przypadku liczony od odbioru prac przez Zamawiającego. 

§ 11 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia poda  Zamawiającemu, o ile są już znane, 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
2. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust 1, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 
 

§ 12 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są:  
1) Ze strony Zamawiającego:  
……………………………………………………………………………………………… 
tel.: ……………………………………………………….......  
e-mail: ………………………………………………………...   
2) Ze strony Wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
tel.: ……………………………………………………….......  
e-mail: ………………………………………………………...    

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresów, o których 
mowa w ust. 1. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres 
uważa się za skutecznie doręczone.  

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez 
pisemne powiadomienie drugiej strony.  

§ 13 
1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 

Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 
Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie 
Konsorcjum. 

§ 14 
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
a) zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z 
dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w 
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ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których 
zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły wyższej, 
b) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. Przewiduje się możliwość  przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas 
trwania wstrzymania realizacji umowy, 
c) konieczności zmiany wskazanego w ofercie asortymentu (pomocy dydaktycznej) na inny, 
spełniający warunki określone w specyfikacji dostaw, gdy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie asortymentu wskazanego w ofercie.  
3) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy. 
4) zmiany stawki podatku VAT 

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 
wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.    

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół 
podpisany przez obie strony. 

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa w tym: Kodeksu 
cywilnego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 

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

 
………………………………                                             ………………………………. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH  

LUB OSOBOWYCH 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

działając w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………. 

Regon: ………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE nie jesteśmy/jesteśmy* powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. 

 

dnia ………………… roku 

 

 

________________________________ 

 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między 

Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy), a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić           

 

 


