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I. ZAMAWIAJ CY 

Uniwersytet Wroc awski 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wroc aw 

NIP 896-000-54-08 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz tu komputerowego w tym notebooków wraz  

z oprogramowaniem. 
2. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za cznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy ma prawo zmiany tre ci zapytania ofertowego. 

Zmiana  mo e  nast pi  w  ka dym  czasie,  przed  up ywem  terminu  do  sk adania  ofert.  W  przypadku  takiej  

zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiaj cego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi mie  form  pisemn  i by  sporz dzona w j zyku polskim. W przypadku z enia oferty w j zyku 

innym ni  polskim, nale y z  dodatkowy dokument z t umaczeniem na j zyk polski. 

2. Oferta powinna zawiera : 

a) Formularz ofertowy sporz dzony wed ug wzoru - Za cznik nr 2 wraz z za cznikami. 

b) Wykonawca jest zobowi zany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób nie budz cy w tpliwo ci 

powinno wynika , i  oferowana dostawa zamówienia spe nia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym. 

3. Oferta powinna by : 

- opatrzona piecz tk  firmow  Oferenta, 

- posiada  dat  przygotowania, 

- zawiera  adres lub siedzib  oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

- podpisana czytelnie przez Wykonawc . 

4. Ofert  nale y umie ci  w nieprze roczystym, trwale zamkni tym opakowaniu oznaczonym nazw , adresem 

Wykonawcy.  

Koperta powinna by  zaadresowana na: 

 

Uniwersytet Wroc awski, Centrum Edukacji Nauczycielskiej 

ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wroc aw, Biuro CEN 

z adnotacj :  

,,Post powanie nr CEN.2410.2.2017.ICH 

Nie otwiera  przed 24 pa dziernika 2017 r. przed godzin  12.30” 

5. Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on  przez siebie ofert . Zmiany lub wycofanie 

onej przez siebie oferty s  skuteczne tylko wówczas, gdy zostan  dokonane przed up ywem terminu 

sk adania ofert.  

 



V. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU 

Warunkiem udzia u w post powaniu jest z enie wraz z Ofert  dokumentów wymienionych w dziale IV, 

przygotowanych zgodnie z wytycznymi Zamawiaj cego. 

Brak jakiegokolwiek dokumentu mo e skutkowa  nie dopuszczeniem z onej oferty do bada . 

Zamawiaj cy mo e wezwa  Wykonawców, którzy nie z yli dokumentów lub z one dokumenty zawiera y 

dy do ich uzupe nienia w wyznaczonym terminie lub do z enia wyja nie  dotycz cych oferty. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA OFERT 

1. enie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofert  z  nale y pod adresem:  

Uniwersytet Wroc awski 

Centrum Edukacji Nauczycielskiej  

ul. Cybulskiego 30, parter Biuro CEN 

50-205 Wroc aw  

w terminie do 24 pa dziernika 2017 r. do godziny 12.00 

2. Oferty z one po terminie nie b  rozpatrywane. 

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.uni.wroc.pl.  

 

VII. OCENA OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  kryterium najni szej ceny.  

2. Sposób obliczania warto ci punktowej ww. kryterium. 

Warto  punkowa kryterium wyliczana b dzie wg wzoru: 

Warto  punktowa w kryterium Cena (C) wyliczana z zaokr gleniem do dwóch miejsc po przecinku, wg wzoru: 

C = Cmin/Cn * 100 

gdzie: 

Cmin – CENA OFERTOWA brutto - najni sza w ród ocenianych ofert; 

Cn – CENA OFERTOWA brutto ocenianej oferty. 

4. Oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiaj cego zostan  odrzucone. Nie b  podlega  ocenie punktowej. 

5. Cena oferty musi uwzgl dnia  wszystkie koszty zwi zane z realizacj  zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zamawiaj cego.  

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZ CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.10.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

og oszony w siedzibie Zamawiaj cego oraz na stronie internetowej pod adresem www.bip.uni.wroc.pl. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi oferentów za po rednictwem strony 

internetowej znajduj cej si  pod adresem www.bip.uni.wroc.pl oraz poczt  elektroniczn . 

3. Z Wykonawc , który z y najkorzystniejsz  ofert  zostanie podpisana umowa dostawy. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Oferentów wyja nie  dotycz cych tre ci z onych 

ofert. 

 

IX. INNE POSTANOWIENIA  

1. Wykonawcy nie przys uguj adne rodki odwo awcze.  

2. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych, wariantowych. 

3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do:  

 zmiany lub odwo ania niniejszego og oszenia,  

 zmiany terminów prowadzonego zapytania ofertowego,  



 uniewa nienia post powania na ka dym jego etapie bez podania przyczyny, a tak e do 

pozostawienia post powania bez wyboru oferty.  

4. Zamawiaj cy o wiadcza, i  przewiduje uniewa nienie post powania w przypadku gdy najkorzystniejsza 

oferta b dzie wy sza ni  szacunkowa warto  zamówienia jak  Zamawiaj cy przeznaczy  na wykonanie 

niniejszego zamówienia.  

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienia zwi zane z tre ci  zapytania ofertowego 

kieruj c swoje zapytanie na pi mie na adres: Uniwersytet Wroc awski, Centrum Edukacji Nauczycielskiej, 

ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wroc aw 

z dopiskiem: „Nr post powania: CEN.2410.2.2017.ICH” 

lub poczt  elektroniczn  na adres: iwona.chmaj@uwr.edu.pl 

2. Zamawiaj cy udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania zwi zane z post powaniem pod warunkiem,  

e wniosek o wyja nienie tre ci zapytania ofertowego wp ynie do Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca 

dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. 

3. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci zapytania ofertowego wp ynie po up ywie ww. terminu sk adania wniosku 

lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  lub pozostawi  wniosek bez 

rozpoznania. 

 

XI. ZA CZNIKI 

1. Szczegó owy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Wzór umowy. 



ZA CZNIK NR 1  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

NR CEN.2410.2.2017.ICH 

 

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprz tu komputerowego w tym notebooków wraz z oprogramowaniem 
 

1. Notebook 11,6’’  
 

Konfiguracja Parametry techniczne 
Zamawiaj cego nie gorsze ni  

ilo  Parametry techniczne 
oferowane przez Wykonawc  

Producent, 
model  

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Procesor Procesor o wydajno ci w przedziale 
1700-2000pkt. w te cie PassMark - 
CPU Mark z 12.07.2017r. 
(http://www.cpubenchmark.net) ze 
zintegrowanym procesorem 
graficznym HD Graphics 400 lub 
równowa nym 
 

11     

System 
operacyjny 

Preinstalowany przez producenta 
system operacyjny - Windows 10 Pro: 
- w 100 % wspó pracuj cy z 
Microsoft Office 2010  
- konfiguracja wykonana w ca ci 
z interfejsu graficznego  

 

Przek tna 
ekranu 

11,6 cali  

Rodzaj matrycy yszcz cy, pod wietlenie LED 
 

 

Rozdzielczo  
matrycy 

1366x768  



Pami  
 

Przynajmniej 8 GB DDR3, 1600MHz  

Dysk twardy 
 

Przynajmniej 120 GB SSD SATA III 
 

 

Nap d optyczny --------  
 

 

Pod wietlanie 
LED 

Tak  

Wyj cia karty 
graficznej 

HDMI  

Karta d wi kowa Zintegrowana karta d wi kowa  
 

 

Bluetooth 
 

Tak  

Karta sieciowa 
bezprzewodowa 

WiFi 802.11 b/g/n  

Karta sieciowa 
przewodowa 

-------  

Interfejsy co najmniej 1 x USB 3.0, co 
najmniej 1 x USB 2.0 

 

Wbudowany 
mikrofon 

Tak  

Wbudowana 
kamera 

co najmniej 0.3 Mpx  

Wbudowane 
niki 

Tak  

Klawiatura W standardzie polskim QWERTY  

Waga Nie przekraczaj ca 2,0 kg wraz z 
bateri  

 

Do czone 
akcesoria 

Adapter Konwerter z HDMI do VGA, 
zasilacz 

 

Gwarancja Nie mniej ni  24 miesi ce 
(Gwarancja Producenta)  

 



2. Czytnik E-Book 
Konfiguracja Parametry techniczne 

Zamawiaj cego nie gorsze ni  
ilo  Parametry techniczne 

oferowane przez Wykonawc  
Producent, 

model  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Procesor Freescale i.MX 6 SL Cortex A9 
1.0GHz 

 

1     

Przek tna 
ekranu 6 cali 

 

Rodzaj 
matrycy E-Ink Carta Dotykowy 

Wbudowane pod wietlenie 
 

 

Rozdzielczo  
matrycy 

1448x1072 
 

 

Pami  RAM 512 MB DDR3 
 

 

Pami  
wbudowana 

4 GB   

czno  
 

Wi-Fi 802.11 b/g/n 
 

 

cza 
 

Micro USB - 1 szt. 
 

 

Bateria 
  Litowo-jonowa 1320 mAh 

 

 

Sposób 
sterowania 

Dotykowe 
 

 

Obs ugiwane  
formaty plików 

 

MOBI, HTML, PNG, GIF, TXT, PDF, 
AZW, JPG, RTF 

 

Do czone 
akcesoria 

Kabel USB  

Gwarancja Nie mniej ni  24 miesi ce 
(Gwarancja Producenta) 

 

 
 
 



 3. Drukarka  
Konfiguracja Parametry techniczne 

Zamawiaj cego nie gorsze ni  
ilo  Parametry techniczne 

oferowane przez Wykonawc  
Producent, 

model  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Wspierane 
systemy 
operacyjne 

Windows 10 
 

1     

Rodzaj 
Monochromatyczna laserowa 

 

Rozdzielczo  
druku - czer  
[dpi] 

1200 x 1200 
 

Pr dko  druku 
- czer  
[str/min] 

40 
 

Automatyczny 
druk 
dwustronny 

tak 
 

Interfejs 1 port USB  
1 port sieci Ethernet 10/100/1000T 

 

D czone 
akcesoria Toner startowy  

Gwarancja Nie mniej ni  24 miesi ce 
(Gwarancja Producenta) 

 

 3a Materia  eksploatacyjny 
Konfiguracja Parametry techniczne 

Zamawiaj cego nie gorsze ni  
ilo  Parametry techniczne 

oferowane przez Wykonawc  
Producent, 

model  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Oryginalny toner do drukarki opisanej powy ej 

  

1     



 4. Jednostka centralna 
Konfiguracja Parametry techniczne 

Zamawiaj cego nie gorsze ni  
ilo  Parametry techniczne 

oferowane przez Wykonawc  
Producent, 

model  
Cena 

jednostkowa 
netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Zainstalowany 
system 
operacyjny 

BRAK SYSTEMU 
 

2     

Procesor Procesor o wydajno ci w przedziale 
5400 - 5600 pkt w te cie PassMark 
- CPU Mark, 
(http://www.cpubenchmark.net z 
dnia 12.07.2017) zintegrowany z 
uk adem graficznym HD Graphics 
520 lub równowa nym.  

 

Nap d 
optyczny 

Nagrywarka DVD+/-RW (Dual 
Layer), SATA, Maks. pr dko  
odczytu CD - 48x, Maks. pr dko  
odczytu DVD – 16x, Czas dost pu 
CD – 125 ms, Czas dost pu DVD – 
140ms, Kolor przedniego panelu – 
czarny, montowana wewn trz 
obudowy  

 

Wewn trzny 
dysk twardy  

SSD o pojemno ci co najmniej 
120GB, SATA III.  

 

Karta grafiki  
Uk ad graficzny zintegrowany z 
procesorem (HD Graphics 520 lub 
równowa ny);  

 

Pami  
standardowa 

Przynajmniej 4 GB DDR4 / 2133 
MHz  

 

yta g ówna 

cza na p ycie: 
2 x DDR4 
1 port PCI-Express 16x 3.0 
1 port PCI-Express 1x 
6 x SATA 3  

 



1 x USB 2.0/1.1 (do 4 portów USB)  
1 x USB 3.0 (do 2 portów USB)  
1 x front panel audio 
1 x front panel 
1 x 24 pinowe z cze zasilania ATX  
1 x 8 pinowe z cze zasilania ATX 
 
Rodzaje wej  / wyj  - panel 
tylny 
Port COM - 1 szt. 
AC-in (wej cie zasilania) - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
Wyj cie audio - 3 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
USB 2.0 - 2 szt. 
HDMI - 1 szt. 
VGA (D-sub) - 1 szt. 

Wyj cie s uchawkowe/wej cie 
mikrofonowe - 1 szt. 
Czytnik kart pami ci - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

Zasilacz Moc: co najmniej 180W  
Urz dzenie 
wskazuj ce 

klawiatura i mysz  

Kable / 
oprogramowanie 

Wszystkie niezb dne kable sieciowe 
do pod czenia komputera do sieci 
oraz inne kable niezb dne do 
uruchomienia. Wszystkie 
wymagane sterowniki oraz dodatki 
przewidziane przez producentów. 

 

Gwarancja Nie mniej ni  24 miesi ce 
(Gwarancja Producenta) 

 

 
 
 



 5. Skaner 
Konfiguracja Parametry techniczne 

Zamawiaj cego nie gorsze 
ni  

ilo  Parametry techniczne 
oferowane przez Wykonawc  

Producent, 
model  

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Typ Z podajnikiem ADF 1     

Uk ad optyczny  CCD / CIS  

ród o wiat a LED  

Pr dko  
skanowania w 
kolorze 

8 str./min  

Pr dko  
skanowania w czerni 

8 s  

Inne  Skanowanie w pionie  
Skanowanie do e-maila 

 

Rodzaj  aski  

Rozdzielczo  
optyczna [dpi]  

600 x 600  

Formaty plików  PDF, JPEG  

Obs ugiwane 
systemy operacyjne  

Windows 10  

Obs ugiwane no niki Plastikowe karty 
indentyfikacyjne 
Koperty, Wizytówki, 
Pocztówki, B6, 
B5, A6, A5, A4 

 



Interfejs  USB 2.0  

Za czone 
wyposa enie  

Kabel USB  

Gwarancja Nie mniej ni  24 miesi ce 
(Gwarancja Producenta) 

     



 6. Skaner 
Konfiguracja Parametry techniczne 

Zamawiaj cego nie gorsze 
ni  

ilo  Parametry techniczne 
oferowane przez Wykonawc  

Producent, 
model  

Cena 
jednostkowa 

netto 

Warto  
netto (3x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Uk ad optyczny  CCD / CIS 1     

ród o wiat a LED  

Pr dko  
skanowania w 
kolorze 

6str./min  

Pr dko  
skanowania w czerni 

10 s  

Inne  Skanowanie w pionie  
Skanowanie do e-maila 

 

Rodzaj  aski  

Rozdzielczo  
optyczna [dpi]  

4800 x 4800  

Formaty plików  PDF, JPEG  

Obs ugiwane 
systemy operacyjne  

Windows 10  

Obs ugiwane no niki Plastikowe karty 
indentyfikacyjne 
Koperty, Wizytówki, 
Pocztówki,  
B6,B5, A6, A5, A4 

 

Interfejs  USB 2.0  



Za czone 
wyposa enie  

Kabel USB  

Gwarancja Nie mniej ni  24 miesi ce 
(Gwarancja Producenta) 

     

CENA NETTO (SUMA WARTO CI Z KOL. 7)  

WARTO  PODATKU VAT (23%)  

CENA BRUTTO 
(SUMA CENY NETTO I WARTO CI PODATKU VAT) 

* 

 
*kwot  nale y przenie  do formularza ofertowego 
 
 
 
 
…………………………………………………………..          ………………………………………..……………………. 

(miejscowo , data)          (piecz  i podpis osób uprawnionych  
do podejmowania zobowi za ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

…………………………………………………………… 
piecz  wykonawcy 

Za cznik nr 2 do ZO 
NR CEN.2410.2.2017.ICH 

strona  

Z ogólnej liczby stron  

Nazwa wykonawcy: 

Adres: 

NIP: 

REGON: 

Telefon: E-mail: 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Odpowiadaj c na zaproszenie do wzi cia udzia u w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego nr CEN.2410.2.2017.ICH sk adamy Ofert  na realizacj  przedmiotowego zmówienia pn. 
Dostawa sprz tu komputerowego w tym notebooków wraz z oprogramowaniem  
 

I. opisany szczegó owo w Opisie przedmiotu zamówienia (za cznik nr 1 do Zapytania 
Ofertowego), zobowi zujemy si  dostarczy  w zakresie ustalonym w umowie (za cznik nr 3 
do Zapytania Ofertowego) za cen  ofertow : 

II.  
CENA OFERTOWA NETTO 

(suma ceny netto sprz tu i oprogramowania) 

 

………………………………z   

Warto  podatku VAT ogó em  

(suma warto ci podatku VAT)  

(VAT…..%) 

………………..…………….z   

CENA OFERTOWA BRUTTO 

(suma ceny ofertowej netto i warto ci podatku VAT) 
..…………………………….z   

 
 

ownie…………………………………………………………………………………………………………….. z  brutto. 
 
 

III. wiadczamy, e jeste my zwi zani ofert  przez okres 30 dni. 
IV. wiadczamy, e w cenie naszej oferty zosta y uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 
V. wiadczamy, e uzyskali my konieczne informacje do przygotowania oferty. 

VI. wiadczamy, e posiadamy niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponujemy 
potencja em technicznym i osobami do wykonania zamówienia. 

VII. wiadczamy, e nie znajdujemy si  w trakcie post powania upad ciowego, w stanie 
likwidacji lub upad ci. 

VIII. wiadczamy, e przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w ZO. 
IX. wiadczamy,  e  akceptujemy  bez  zastrze  wzór  umowy  przedstawiony  w  ZO,  

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsz  zobowi zujemy si  zawrze  umow  
w miejscu i terminie jakie zostan  wskazane przez Zamawiaj cego. 

X. wiadczamy, e zaoferowana dostawa zamówienia spe nia wszystkie wymagania i normy 
wymienione przez Zamawiaj cego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

XI. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców wyst puj cych wspólnie*: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



XII. Zamierzamy powierzy  podwykonawcom nast puj ce cz ci zamówienia: *: 
 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy  
  
  

 
XIII. wiadczamy, e informacje zamieszczone na nast puj cych stronach: ……………………… nie 

mog  by  udost pniane*. 
 

W za czeniu Wykonawca zobowi zany jest wykaza  i uzasadni , e zastrze one 
informacje stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególno ci 
okre laj c,  w  jaki  sposób  zosta y  cznie  spe nione  przes anki,  o  których  mowa  w  
ww. ustawie. 
 

XIV. wiadczam/y, e podpisuj /my niniejsz  ofert  jako osoba/y do tego upowa niona/e. 
 

XV. Wraz z Formularzem oferty sk adamy:  
 

 Wype niony Za cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
 Pe nomocnictwa (je li dotyczy Wykonawcy). 

 
 

* wype ni  je eli dotyczy 
 
 
 
 
...................................            ………………………………………………………………. 
(miejscowo , data)      (piecz  i podpis osób uprawnionych  

 do podejmowania zobowi za ) 
 



 ZA CZNIK NR 3  

 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

    NR CEN.2410.2.2017.ICH 

 

Umowa nr 
CEN.___. __.2017.U.ICH 

 
Dnia ………………………………………………. 2017 roku we Wroc awiu pomi dzy: 
Uniwersytetem Wroc awskim, Centrum Edukacji Nauczycielskiej z siedzib  we  
50-137 
Wroc awiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 
000001301 
(VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
dr Leszka Ryka - Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
dzia aj cego na podstawie pe nomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wroc awskiego 
zwanym dalej "Zamawiaj cym" 
a 
…………………………………………………………………….. 
zwanym dalej "Wykonawc " 
zosta a zawarta umowa nast puj cej tre ci: 

 
§ 1 

Do umowy znajduje zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówie  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1579). 
 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy, jest dostawa sprz tu komputerowego, w tym 

notebooków, wraz z oprogramowaniem, zgodnie ze specyfikacj  techniczn , 
stanowi  Za cznik nr 1 do umowy (zapytanie ofertowe CEN. ...........)  

2.  Wykonawca  zobowi zuje  si ,  e  Sprz t  dostarczony  Zamawiaj cemu  b dzie  spe nia  
wszystkie wymagania Zamawiaj cego wskazane w Za czniku nr 1 do Umowy, w tym: 

dzie fabrycznie nowy, nieu ywany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i 
prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. Urz dzenia s  kompletne ze 
wszystkimi podzespo ami, cz ciami i materia ami niezb dnymi do uruchomienia. 

3. Wykonawca o wiadcza, e przedmiot zamówienia spe nia wszystkie obowi zuj ce 
normy prawne bezpiecze stwa Unii Europejskiej. 

 
 

§ 3 
Warto  umowy 
1.  Za  przedmiot  zamówienia  okre lony  w  §  2  Wykonawcy  przys uguje  wynagrodzenie  
zgodne  z  przedstawion  ofert  -  Za cznik  nr  1  stanowi cy  integraln  cz  umowy  -   
w cznej maksymalnej kwocie .................................................z otych w tym: 
 - za sprz t komputerowy przeno ny (dla warto ci transakcji netto do 20 000,00 z ) 
.................................. z  netto +VAT 23 % = ........................ brutto; 
 - za sprz t komputerowy przeno ny (dla warto ci transakcji netto powy ej 20 000,00 z ) 
.................................. z  netto = ............................z  brutto*; 
 - za pozosta y sprz t i oprogramowanie: 
.................................. z  netto +VAT 23 % = ........................z  brutto 
razem .......................... z  brutto, (s ownie ............................... z otych). 
 
* zgodnie z zasad  VAT odwrotne obci enie, obowi zek podatkowy po stronie 

nabywcy. 



 
2.  W  cenie  urz dze  zosta y  uwzgl dnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia   
w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, monta u i uruchomienia w siedzibie 
Zamawiaj cego. 
3. Wykonawca o wiadcza, e Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec 
Zamawiaj cego z tytu u wykonywania Zamówienia. 
4. Zmiana stawki podatku od towarów i us ug VAT w trakcie realizacji umowy poci ga za 

sob  zmian  wynagrodzenia  brutto  okre lonego  w  ust.  1  bez  konieczno ci  zmiany  
niniejszej umowy. 

5.  Cena  jednostkowa  sprz tu  i  oprogramowania  b dzie  sta a  i  niezmienna  do  ko ca  
okresu umownego, zgodnie z ofert  Wykonawcy. 

6. Zamawiaj cy nie udziela zaliczek. 
7. Wynagrodzenie okre lone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

 
§ 4 

Warunki realizacji umowy i termin dostawy 
 
1. Do obowi zków Wykonawcy nale y: 
a) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie 
dopu ci  do uszkodzenia lub pogorszenia jego jako ci w trakcie transportu do miejsca 
dostawy. 
2. Dostawa nast pi po uprzednim jej zaawizowaniu - najpó niej na 24 godziny przed 
dostaw . Odbiór dostawy nast pi protokolarnie z udzia em upowa nionych stron. 
3. Protokó  zdawczo-odbiorczy b dzie okre la : 

 dat  odbioru technicznego, 
 mark  urz dzenia, 
 numer seryjny urz dzenia, 
 stwierdzenie wad i warunki ich usuni cia, 
 inne postanowienia. 

W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególno ci  
z  powodu  wad,  nie  sporz dza  si  protoko u  odbioru,  a  Zamawiaj cy  przekazuje  
Wykonawcy podpisane o wiadczenie ze wskazaniem zastrze . 
Zamawiaj cy mo e wyznaczy  Wykonawcy dodatkowy termin na dostaw  przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiaj cego z tego tytu u 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 
zwalnia Wykonawcy od roszcze  z tytu u r kojmi lub gwarancji jako ci. 
4. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia: 

 instrukcj  obs ugi  przedmiotu  umowy  w  j zyku  polskim  oraz  katalog  cz ci  
zamiennych, 

 wiadectwo potwierdzaj ce zu ycie do produkcji bezpiecznych materia ów, 
 atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalaj ce na jej u ywanie w Polsce, 

metki fabryczne, etykiety, itp. 
 dokumenty okre laj ce zasady wiadczenia us ug w okresie gwarancyjnym (kart  

gwarancyjn ). 
 certyfikat licencji na oprogramowanie, oprogramowanie musi posiada  licencj  

wieczyst . 
 

5. Zamawiaj cy zobowi zuje si  do zbadania sprawno ci dostarczonego towaru w sposób 
zwyczajowo przyj ty w ci gu 3 dni roboczych od daty ich wydania. 
6.  Za  dzie  wydania  uwa a  si  dzie ,  w  którym  dostarczony  towar  zosta  wydany,  
zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawc . 
7. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiaj cy zwróci wadliwy towar Wykonawcy, 
na jego koszt,  który wymieni  go w ci gu 7 dni  roboczych od dnia otrzymania,  b  te  
uzupe ni braki w tym terminie. 



8. Wykonawca nie zobowi zuje Zamawiaj cego do przechowywania oryginalnych 
opakowa . 
W razie potrzeby transportu Wykonawca sam zabezpiecza reklamowany sprz t. 
9.  Wykonawca zobowi zany jest  dostarczy  przedmiot zamówienia w miejsce wskazane 
przez Zamawiaj cego tj. pod adres: Centrum Edukacji Nauczycielskiej, ul. Cybulskiego 30 
we Wroc awiu - Biuro CEN. 

§ 5 
1. Wykonawca gwarantuje najwy sz  jako  dostarczonego produktu zgodnie  
ze specyfikacj  techniczn . 
2.  Odpowiedzialno  z  tytu u  gwarancji  jako ci  obejmuje  zarówno  wady  powsta e   
z przyczyn tkwi cych w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez 
Zamawiaj cego  jak  i  wszelkie  inne  wady  fizyczne,  powsta e  z  przyczyn,  za  które  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno ,  pod  warunkiem,  e  wady  te  ujawni  si  w  ci gu  
terminu obowi zywania gwarancji. 
 

§ 6 
Gwarancja i serwis 
1. Wykonawca udziela Zamawiaj cemu gwarancji i r kojmi na przedmiot umowy na 
okres ...... miesi cy, z 24 godzinnym skutecznym serwisem. Gwarancja nie mo e by  
krótsza, ni  gwarancja producenta. 
2. Gwarancja obejmuje wymian  wszystkich niezu ywalnych cz ci oraz prac  i dojazd 
serwisu. 
3.  Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  si  w  dniu  nast pnym,  po  odbiorze  przedmiotu  
umowy. 
4. Czas reakcji na zg oszenie usterki (stawienie si  serwisanta w siedzibie u ytkownika i 
przyst pienie do niezw ocznego usuni cia usterki) w terminie nie d szym ni  1 dzie  od 
zg oszenia usterki. 
5. Naprawa gwarancyjna b dzie wykonana w terminie nie d szym ni  3 dni licz c od 
dnia  zg oszenia  usterki  telefonicznie  lub  przy  pomocy  dedykowanego  do  tego  celu  
systemu Wykonawcy. 
6.  Zg oszenia  b  przyjmowane  przez  Wykonawc  w  dni  robocze  w  godzinach   
od 8 do 16. Obs uga zg osze  b dzie si  odbywa  w j zyku polskim. 
7.  Je eli  us ugi  gwarancyjnej,  ze  wzgl dów  technicznych,  nie  b dzie  mo na  wykona   
w siedzibie Zamawiaj cego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej us udze 
dostarczy do siedziby Zamawiaj cego serwisowany sprz t. Na czas naprawy d szy ni   
1 dzie  Wykonawca dostarcza na w asny koszt sprz t zast pczy, o co najmniej takich 
samych parametrach, nast pnego dnia roboczego po zabraniu sprz tu do naprawy. 
8. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniaj cych do wymiany przedmiotu zamówienia  
na nowy wynosi trzy. Wykonawca jest zobowi zany do wymiany w terminie 14 dni. 
9. Gwarancja ulega automatycznemu przed eniu o okres naprawy. 
10.  W  okresie  gwarancyjnym  Wykonawca  zobowi zuje  si  do  nieodp atnych  napraw  
wadliwego lub uszkodzonego sprz tu, które nie wynikaj  z przyczyn le cych po stronie 

ytkownika. 
11. Je eli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia lub usuni cia 
wad  nie  dope ni  obowi zku  wymiany  przedmiotu  zamówienia  na  wolny  od  wad  lub  
usuni cia  wad  w  drodze  naprawy  w  ci gu  3  dni,  Zamawiaj cy  jest  uprawniony  do  
usuni cia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowuj c przy tym inne 
uprawnienia przys uguj ce mu na podstawie umowy, zw aszcza w zakresie udzielonej 
przez Wykonawc  gwarancji lub zakupu sprz tu podlegaj cego wymianie o takich samych 
parametrach na koszt Wykonawcy.  
12. Utrata uprawnie  gwarancyjnych nast pi w wyniku nieprawid owej obs ugi, 
przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione, z wyj tkiem przypadku opisanego 
w ust. 11 powy ej. 
13. Serwis gwarancyjny wiadczony b dzie przez: Wykonawc  lub podmiot przez niego 
wskazany. 
 
 



§ 7 
1.  Przewidywany  maksymalny  termin  realizacji  umowy  obejmuje  okres  14  dni  od  dnia  
zawarcia umowy. 
2. Za dat  zawarcia umowy przyjmuje si  dat  otrzymania przez Wykonawc  
podpisanego przez Zamawiaj cego egzemplarza umowy. 
 

§ 8 
Warunki p atno ci 
1. Zamawiaj cy zobowi zuje si  zap aci  Wykonawcy za przedmiot zamówienia – 
okre lony w § 2 niniejszej umowy - kwot  w wysoko ci …………………………. z  brutto 
przelewem  bankowym  w  terminie  21  dni  od  daty  otrzymania  prawid o  wystawionej  
faktury, wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 
2. Podstaw  wystawienia faktury przez Wykonawc  jest podpisany przez Strony protokó  
zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upowa nionego przedstawiciela Zamawiaj cego. 
3. Jako dzie  zap aty Wynagrodzenia Strony ustalaj  dzie  wydania dyspozycji przelewu 
z rachunku bankowego Zamawiaj cego. 

§ 9 
1.  Wykonawca  nie  mo e  przenie  wierzytelno ci  wynikaj cej  z  niniejszej  umowy   
na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiaj cego. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl dem Zamawiaj cego za to, e jest uprawniony 
do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz  
za  to,  e  Zamawiaj cy  wskutek  zawarcia  umowy  b dzie  upowa niony  do  korzystania   
w  ramach  zwyk ego  u ytku  z  wszelkiego  oprogramowania  dostarczonego  wraz   
z przedmiotem zamówienia. 

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Je eli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiaj cy b dzie mia  
prawo da  kary  umownej  w  wysoko ci  0,2  % warto ci  brutto  umowy za  ka dy  dzie  
opó nienia, a je eli opó nienie b dzie trwa o d ej ni  7 dni w wysoko ci 0,5 % za ka dy 
dzie .  Je eli  opó nienie  b dzie  trwa o  d ej  ni  30  dni,  Zamawiaj cy  ma  prawo  
rozwi za  umow  lub odst pi  od umowy z winy Wykonawcy. 
2. Za opó nienie w usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
gwarancji  i  r kojmi  oraz  opó nienie  w  wymianie  sprz tu  wadliwego  na  wolny  od  wad  
Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  0,2 % warto ci brutto umowy  
za ka dy dzie  opó nienia liczony od up ywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 
Je eli opó nienie b dzie trwa o d ej ni  30 dni Zamawiaj cy ma prawo do odst pienia 
od umowy z winy Wykonawcy. 
3. W przypadku rozwi zania lub odst pienia Zamawiaj cego od umowy z powodu 
okoliczno ci, za które odpowiada Wykonawca oraz odst pienia od umowy lub jej 
rozwi zania przez Wykonawc  z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, Wykonawca 
zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  w wysoko ci 10% warto ci brutto umowy. 
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiaj cego p atno ci w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo da  zap aty odsetek za opó nienie w wysoko ciach ustawowych. 
5. Zamawiaj cy mo e dochodzi  odszkodowania przewy szaj cego wysoko  

zastrze onych kar. 
 

§ 11 
W sprawach, które nie s  uregulowane niniejsz  umow  zastosowanie maj  przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

§ 12 
W sprawach spornych, wynik ych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwi zanej na 
drodze polubownej, rozstrzyga  b  s dy powszechne w ciwe miejscowo ze wzgl du 
na siedzib  Zamawiaj cego. 
 
 



§ 13 
 

Wykonawca do czasu nie zako czonych rozlicze  wynikaj cych z realizacji umowy w tym 
okresie gwarancji i r kojmi, jest zobowi zany do informowania Zamawiaj cego o zmianie 
prawnej  formy  prowadzonej  dzia alno ci  gospodarczej,  zmianie  adresu  firmy/  zmianie  
adresu w ciciela firmy o wszcz ciu post powania uk adowego i upad ciowego oraz 
innych okoliczno ciach maj cych wp yw na sytuacj  ekonomiczn  Wykonawcy pod 
rygorem  skutków  prawnych  zaniechania,  w  tym  uznania  za  dor czon  korespondencj  
kierowan  na ostatni adres podany przez Wykonawc . 

 
§ 14 

 
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowi zuj cym obie strony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaj  formy pisemnego aneksu pod rygorem 

niewa no ci. 
3. Prawem w ciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
4. Umowa niniejsza zosta a sporz dzona w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa 

dla Zamawiaj cego, jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 15 
 

Integraln  cz  Umowy stanowi Za cznik nr 1 - specyfikacja techniczna. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ CY         WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
Umow  otrzymano dnia ............................2017 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umow  sporz dzi a: Iwona Chmaj 


