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Numer Projektu: RPWP.08.03.01-30-0039/19 

Tytuł projektu: : „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu 

Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” 
 

Znak sprawy ZS.3.0511-5/2020 
 
                                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
30.000 euro 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówien Publicznych 
( Dz.U. z 2019r. poz.1843 z poźn. zm.) 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-11919 
ul. Sikorskiego 15 
64-761 Krzyż Wlkp.  
Tel.67 / 256 40 76 
NIP 763 15 40 873 , REGON 570177889 

1.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty ma poniżej opisany przedmiot 
zamówienia:  

Zakup wraz z dostawą nowych nieużywanych  6 sztuk komputerów przenośnych wraz z 

oprogramowaniem biurowym (Office 2019) i systemem Microsoft Windows 10 z dożywotnią 

licencją dla Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. w ramach projektu „Akademia kształcenia 

zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 

1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” realizowany w ramach Działania 8.3. Wzmocnienie 

oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałania 

8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży- tryb konkursowy. Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-

2020 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.Przedmiotem zamówienia jest: 

- zakup i dostawa komputerów przenośnych w ilości 6 szt. nowych nieużywanych, 

- oprogramowanie biurowe (Office 2019) z dożywotnią licencją 6 szt., 

- zainstalowana pamięcią RAM minimum 8 GB,  

- przekątna ekranu 15,6”,  

- procesor Intel Core i5 lub i7 ,  

 -dysk SSD 512 GB,  

- karta graficzna dedykowana o pamięci 4 GB,  

- system Windows 10. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia minimum 24-miesiecznej 

gwarancji.  

3.Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot zamówienia, transportem zapewniającym 

należyte zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu 
odbioru, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub 

utratą ponosi Wykonawca.  
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4. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z 

przedstawicielem Zamawiającego.  

 
Kod CPV zamówienia: 
30213100-6-komputery przenośne 

 

2. Inne istotne warunki zamówienia: 

1) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności o której mowa w ust. 1 na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym na 

fakturze/rachunku.. Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany pisemnie przez 

przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru końcowego. 

 

2 )Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze będzie zgodny z rachunkiem 

umieszczonym w elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku 

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t .j. Dz. U. z 2019 poz. 106 ze zm..), tzw. 

Białej liście podatników VAT. 

 

3) Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku płatniczego 

Zamawiającego, tj. datę księgowania operacji. 

 

4))  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

      3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  do dnia 28.12.2020r., miejsce Zespół Szkół ul.  

          Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp.  

     

      4. Przesłanki odrzucenia oferty: 

     Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

    1) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

    2) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, chyba, że niezgodność ma      

        charakter omyłki i Zamawiający może omyłkę poprawić. 

    3) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

    4) Wykonawca w ofercie nie wycenił wszystkich pozycji wymaganych przez  

        Zamawiającego lub  oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, chyba że błąd ma charakter           

        oczywistej omyłki  rachunkowej i Zamawiający może poprawić omyłkę z  

        uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek. 

    5)  Jeden Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 
     
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie: 
 
1) Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 11 pkt 
1) i pkt 3). 
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Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji 

o działalności gospodarczej lub równoważnych dokumentów oraz oświadczenia o braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - złącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 

 

b) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich 

posiadania. 
 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 
 

c) Posiadają wiedzę i doświadczenie. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

 

d) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 

 

e) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Wykonawca potwierdza spełnianie 

warunku poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 
 

2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) formularz oferty - na załączonym druku (załącznik nr 1), 

b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - złącznik 

nr 2, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

d) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem. 
 

6. Sposób przygotowania oferty: 
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

zapytania. 
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2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną 

techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 

3) Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według 

obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu 

zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. 

 

4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. 

 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

7. Informacja na temat części zamówienia i możliwość składania ofert częściowych: 

1) Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 

2) Wykonawca musi złożyć ofertę na cały przedmiot zamówienia wymieniony w ust. 1 

zapytania ofertowego. 

 

8. Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

9. Kryteria oceny ofert 
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

- Cena 100 % 

2) Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

 

PC-liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę  
                   Cn                                       
     Pc =  -------- x (100) 
                 Cob                                                                 

gdzie: 

CN-najniższa zaoferowana cena brutto 

COB-cena brutto zaoferowana w ofercie badanej 

 

3) Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w 

kryterium „Cena”. 
 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Ofertę należy złożyć:  

W siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp. w 

księgowości szkoły, II wejście, II piętro, pokój nr 34 w zamkniętej kopercie z dopiskiem   

„Zakup komputerów” ( osobiście, pocztą, przesyłka kurierską, drogą elektroniczną na 

adres::e-mail irenagorna@zs-krzyz.pl) do dnia 18.12.2020r. do godz. 10.00 
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2020r. o godz. 10.15 
 

11. Informacje z zakresu wykluczenia. 
Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę: 

1) Powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu 

interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, 

 

e) pozostawaniu w wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

2) Który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

 

3) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku z trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 

i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, i 1655). 

 

12. Informacje dodatkowe: 
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

przypadku, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na  

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 
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d) w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

2) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W przypadku, gdy 

Wykonawca odstąpi od podpisania umowy. Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym 

Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów. 

 

3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 

 

4) Postępowanie uznaje się za ważne, gdy przynajmniej jeden Wykonawca złoży ofertę 

odpowiadającą wymaganiom podanym w zapytaniu. 

 

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn 

oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawca.  

7) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia 

zamówienia. 

 

8) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się 

postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub 

zakończenia postępowania bez jego wyboru. 

 

9) Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

10) Postępowanie o udzielenie zamówienia może zakończyć się negocjacjami 

przeprowadzonymi z co najmniej jednym Wykonawcą. 
 

13. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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: 

■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp. tel.67/256 40 76  

■ inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich  

1918-1919 jest Pan Sławomir Kozieł adres e-mail, iod@zs-krzyz.pl 

■ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego  
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zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego 

■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) 

 

■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 

■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 

■ posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹ 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania      

  danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 R0D0²; 
 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

  Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  

  RODO; 

 

nie przysługuje Pani/Panu: 

- 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  

  RODO. 
 
14. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Sprawy merytoryczne - Sylwia Brączkowska- wicedyrektor szkoły – tel. 67/256 40 76 w 12, 
 e-mail: sylwiabraczkowska@zs-krzyz.pl 
Sprawy proceduralne- Irena Górna- starszy księgowy – tel. 67/256 40 76 w 14  
e-mail: irenagorna@zs-krzyz.pl 
Zapytania odnośnie przedmiotu zamówienia Damian Rybak- tel.505 825 047, 
 e-mail:damianrybak@zs-krzyz.pl   
15. Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.  
Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 
 
 
                                                                                             ……………………………. 

                                                                                                                     Podpis zamawiającego 
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^ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy, nie może naruszać integralności protokołu oraz Jego 
załączników. 

^ Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 
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                                                                                 Załącznik  nr  1 
                                                             do Zapytania  ofertowego 
                                                             ZS.3.0511-5/2020 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Wykonawca1:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. 
…………………………………………………………………………………………………………................... 
 
Fax 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym: …………………………………………………………….. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą 

nowych nieużywanych  6 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym 

(Office 2019) i systemem Microsoft Windows 10 z dożywotnia licencją dla Zespołu Szkół w 

Krzyżu Wlkp. w ramach projektu „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju 

uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu 

Wielkopolskim” realizowany w ramach Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałania 8.3.1. Kształcenie 

zawodowe młodzieży- tryb konkursowy. Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze 

środków EFS oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020  
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach: 

1) Cena ofertowa (wartość) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wyliczona 

zgonie z tabelą poniżej wynosi: 

 

netto:.....................................................................................................................................zł,  

 

słownie:....................................................................................................................................... 

 

brutto:: ..…........................................................................................................................... zł,  

 

słownie: …………………….…………………....………………………………………...………, 

                                                           
¹ W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje pełnomocnik 

Wykonawców, lub każdy z Wykonawców tworzących konsorcjum. 
 

 

 

 

 

 

(pieczęć, nazwa Wykonawcy) 
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Przedmiot zamówienia J.m. Ilość  
Cena netto 

(w zł) 
Cena brutto  

(w zł)                  

1 2 3 4 kol. 4 + VAT 

Komputery przenośne z oprogramowaniem 
biurowym (Office 2019) i systemem Microsoft 
Windows10  
(zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia) 

szt. 6   

 

2) Zamówienie wykonamy w maksymalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 r.  

 

3) Na Przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ……………………………. 

miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (minimum 24 

miesiące). 

2. Oświadczamy, iż zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem 

objętym treścią Zapytania ofertowego. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia 

umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania oraz spełniamy warunki 

udziału w postępowaniu. 

7. Osobą  odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia będzie 

Pan/Pani……………………………….………..tel.………………….E-mail…………………… 

8. Oświadczamy, że nasza oferta2: 

Nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa3, które zawarte są na 

następujących  stronach oferty………………………………… 

 

 
-2- 

 

                                                           
2 Właściwe zakreślić krzyżykiem.              
             

 
3 W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1010 ze zm.). 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Usługi Szkoleniowe 
Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51,  
64-930 Dolaszewo 
tel.  +48 533 776 705 
www.perzynski.eu 

Zespół Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu 
Wielkopolskim 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 
64-761 Krzyż Wielkopolski 
tel. 67 256 40 76; www.zs-krzyz.pl 

9.Oświadczamy, że: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

10.Oświadczamy, że wybór naszej oferty4: 

nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. U. 

z 2020 r. poz. 106). 

będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j., Dz. 

U. z 2020 r. poz. 106). W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego 

powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość 

1.   

…   

 

11.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych danych osobowych zawartych w 

niniejszej ofercie, zgodnie z rozporządzeniem 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. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro zgodnie z 

art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz.1843z poź.zm.), zawarcia i realizacji umowy. 

 

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

RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

Oferta została złożona na .…..zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ….... do 

nr…… 

                                                           
4 Właściwe zakreślić krzyżykiem.                         -3- 
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………..………………………………. 

miejscowość i data 

 

…………………………………………………… 

pieczątka i podpis Wykonawcy 

(osoba lub osoby uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są (wymienić): 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………… 
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               Załącznik nr 2 
               do zapytania ofertowego  

                                                                                                                                ZS.3.0511-5/2020 
 

Wykonawca: 
…………………………………. 
…………………………………. 
reprezentowany przez: 
…………………………………. 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do   
reprezentacji) 

  
 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

W związku z postępowaniem pn. Zakup wraz z dostawą nowych nieużywanych  6 

sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym (Office 

2019) i systemem Microsoft Windows 10 z dożywotnią licencją dla Zespołu 

Szkół w Krzyżu Wlkp. w ramach projektu „Akademia kształcenia zawodowego - 

program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-

1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” realizowany w ramach Działania 8.3. 

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy. Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży- tryb 
konkursowy  niniejszym oświadczam, że ja nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z 
 Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu 
wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,     

            pełnomocnika, 

d) 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. 

 

…………….……. (miejscowość),     dnia ………….……. r.  

   

                      ………………………………………… 

                                                                                                                                                                 (podpis) 
          



 
 

 
 
 

 

 

Usługi Szkoleniowe 
Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51,  
64-930 Dolaszewo 
tel.  +48 533 776 705 
www.perzynski.eu 

Zespół Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu 
Wielkopolskim 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 
64-761 Krzyż Wielkopolski 
tel. 67 256 40 76; www.zs-krzyz.pl 

 
  
                                                                                                                                           Załącznik nr 3  
                                                                                                                         do zapytania ofertowego  

- wzór-                                                                                                                        ZS.3.0511-5/2020 
 

Umowa nr.........../2020/AKZ 
 
zawarta w dniu......................w Krzyżu Wlkp.  pomiędzy: 
Powiatem Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków posiadającym NIP 763-20-
92-218 -  Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919  ul. Sikorskiego 15, 64-761 
Krzyż Wlkp. posiadającym NIP 763 -15-40-873, w imieniu którego działają: 
1. dyrektor …………………………. 
2. wicedyrektor…………………….. 
 
przy kontrasygnacie…………………… 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a:................................... 
zwaną/zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi dalej „Stronami” 
 
Strony działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z poź.zm.), zawierają umowę o następującej treści: 
 

§1 

1.Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą nowych nieużywanych 6 sztuk 

komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym (Office 2019 ) i systemem 

Microsoft Windows 10 z dożywotnią licencją dla Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. w ramach 

projektu „Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. 

Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” realizowany w ramach 

Działania 8.3.Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy. Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży- tryb konkursowy. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa w 

ramach WRPO na lata 2014-2020 

 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z 

Zapytaniem ofertowym, oraz ofertą Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do dnia 28 grudnia 

2020 roku. 
2. Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot umowy, transportem zapewniającym 

należyte zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp. i do czasu 

odbioru, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub 

utratą ponosi Wykonawca. 

 

3. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w 

Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919, ul. Sikorskiego 15. 64-761 Krzyż Wlkp.  

 

4.Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu z osobą 

wskazaną w niniejszej umowie przez Zamawiającego do kontaktu. 
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§3 

 

1. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy poprzez przeprowadzenie odbioru 

końcowego, w którym sprawdzi jego zgodność z zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy i 

umową i podpisze protokół odbioru końcowego. 

 

2. Jeżeli w protokole odbioru końcowego Zamawiający wskaże zastrzeżenia co do zgodności 

Przedmiotu umowy z Zapytaniem ofertowym, ofertą Wykonawcy lub umową lub co do 

posiadania przez Przedmiot umowy innych wad, wówczas Wykonawca obowiązany jest do 

usunięcia stwierdzonych zastrzeżeń w terminie do 2 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy 

o treści protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniami. 

 

3. Terminem wykonania Przedmiotu umowy będzie: 

1) W przypadku dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń - dzień dostarczenia 

Przedmiotu umowy Zamawiającemu; 

 

2) W przypadkach stwierdzenia zastrzeżeń w protokole odbioru końcowego - dzień usunięcia 

stwierdzonych  zastrzeżeń i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
 

§4 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie  w   wysokości........................zł (słownie:...........................) brutto. 

 

2. W cenie określonej w ust. 1 uwzględniono wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu umowy, w szczególności opłaty i podatki niezbędne do wykonania Przedmiotu 

umowy, koszt sprzętu, oprogramowania i osprzętu, koszt opakowania, załadunku, transportu 

wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności o której mowa w ust. 1 na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym na fakturze/rachunku.. 

Podstawą wystawienia faktury będzie zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego. 

 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

Rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze będzie zgodny z rachunkiem umieszczonym w 

elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z 

dnia 11 marca 2004 r. (t .j. Dz. U. z 2019 poz. 106 ze zm..), tzw. Białej liście podatników 

VAT. 

5. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku płatniczego 

Zamawiającego, tj. datę księgowania operacji. 

6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§5 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie i wiedzę, że dysponuje 

środkami finansowymi w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta przy 

wykonaniu przedmiotu umowy z pomocy osób trzecich, ponosi pełną odpowiedzialność za 

podjęte przez te osoby działania i zaniechania jak za swoje własne, 
 

§6 
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego:..............tel...............e-mail................................. 
2) po stronie Wykonawcy:....................tel...............e-mail................................. 
 

§7 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy oferowany Zamawiającemu jest wolny od 

wad fizycznych i prawnych oraz spełnia wszelkie normy jakościowe i techniczne stawiane 

takim wyrobom przez prawo polskie. 

 

2. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Przedmiocie umowy, lub w 

jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z 

Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy, 

obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

Przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot umowy w 

chwili wydania Zamawiającemu nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony 

prawem osoby trzeciej. 

 

3. Wykonawca, zgodnie ze złożoną Ofertą udziela Zamawiającemu na Przedmiot umowy 

gwarancji jakości na okres...............miesięcy , licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

4.Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny najpóźniej w dacie odbioru końcowego. W razie niewydania przez Wykonawcę 

odrębnego dokumentu gwarancyjnego, niniejszą umowę poczytuje się za dokument 

gwarancyjny. Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z umową lub 

ograniczające uprawnienia Zamawiającego w stosunku do uprawnień wynikających z umowy 

lub KC nie są wiążące dla Zamawiającego. W takim przypadku obowiązują zasady gwarancji 

określone w umowie i kodeksie cywilnym. 

5. Gwarancja udzielona na Przedmiot umowy uprawnia Zamawiającego do żądania 

nieodpłatnego usuwania wad Przedmiotu umowy stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy 

w okresie gwarancji. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

6. Zgłoszenia konieczności naprawy lub usunięcia usterki będą przekazywane telefonicznie 

lub faksem lub pocztą elektroniczną. 
 

7. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza miejscem wskazanym przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia Przedmiotu  
-3- 

 



 
 

 
 
 

 

 

Usługi Szkoleniowe 
Maciej Perzyński 
ul. Kasztanowa 51,  
64-930 Dolaszewo 
tel.  +48 533 776 705 
www.perzynski.eu 

Zespół Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu 
Wielkopolskim 
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 
64-761 Krzyż Wielkopolski 
tel. 67 256 40 76; www.zs-krzyz.pl 

umowy na własny koszt. 

 

8. Wykonawca przystąpi do naprawy Przedmiotu umowy w terminie nieprzekraczającym 5 

dni roboczych od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się naprawić urządzenie w 

terminie 21 dni. W przypadku, gdy wymagany przez Zamawiającego termin nie może zostać 

zachowany. Wykonawca przed jego upływem jest zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego o przyczynach zaistnienia tej sytuacji. 

 

9. Czasu naprawy Przedmiotu umowy nie wlicza się do okresu gwarancji. Okres gwarancji 

przedłuża się o czas naprawy. 

 

10. Jeżeli zgłoszonej wady nie można usunąć Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej 

wymiany Przedmiotu umowy lub jego części na nowe o takich samych lub wyższych 

parametrach technicznych, uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku wymiany 

wadliwego Przedmiotu umowy na Przedmiot mowy wolny od wad okres gwarancji biegnie na 

nowo i liczony jest od daty odbioru Przedmiotu umowy wolnego od wad. 

 

11. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 
 

§8 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

 

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

 

3) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

 

4) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu trwającym powyżej 3 dni, 

 

5) Suma naliczonych kar umownych przekroczyła 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

wskazanego w § 4 ust. 1. 

 

2. Odstąpienie od Umowy nastąpi w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 

 

3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 
 

§9 

 

Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
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1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §4 ust. 1 należnego za wykonanie Przedmiotu umowy za 

każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1. 

 

2) Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

3) Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia 

Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona 

do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

4) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co przez podpisanie umowy Wykonawca wyraża zgodę. 

 

5) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§10 

 

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku: 

 

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności 

wystąpienia "siły wyższej", rozumianej jako okoliczności których nie można było 

przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej 

staranności, 

 

2) zmiany terminu wykonania dostawy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, które zaistniały z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, lub wskutek okoliczności zależnych od Zamawiającego - 

zmiana możliwa jest o czas wynikający z tych okoliczności, 

 

2. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem 
 

§11 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego 

powiadamiania się o zmianach dotyczących danych kontaktowych, w tym adresów, przy 

czym ich zmiana nie stanowi zmiany umowy. 
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2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy, będzie on rozstrzygany 

przez Strony polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

6. Załącznikami stanowiącymi  integralną część umowy są: 

1). Zapytanie ofertowe ( wraz  z załącznikami i ew. wyjaśnieniami i zmianami, 

2). Oferta Wykonawcy ( załącznik nr 1) , 

3). Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych ( załącznik nr 2), 

4). Wzór umowy ( załącznik nr 3), 

5). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składana ofert ( 

(załącznik  nr 4)  Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
   Wykonawca                                                                                                              Zamawiający 
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