Radom, dnia 2021-11-15
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zadania: Dostawa komputerów.
Numer referencyjny postępowania: IT/24/2021.

I.

Zamawiający
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
Tel.: (48) 364-42-41, fax: (48) 364-47-60
Adres strony internetowej: http://www.itee.radom.pl.
Adres poczty elektronicznej: instytut@itee.radom.pl (ogólny) lub zp@itee.radom.pl (dedykowany dla
zamówień publicznych)
Godziny pracy: 7:30 do 15:30

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 sztuk komputerów spełniających wymagania
określone w tabeli 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dostawa komputerów do
siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Tabela 1. Wymagana konfiguracja i parametry techniczne przedmiotu zamówienia
Lp.

1

2

3

Nazwa komponentu
lub parametru

Wymagane, minimalne parametry techniczne

Przeznaczenie, rok Komputer do prac biurowych oraz analitycznych, nieużywany,
produkcji
fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku
1. Procesor wielordzeniowy, możliwość uruchamiania aplikacji 64
bitowych, z wirtualizacją, o średniej wydajności ocenianej na
co najmniej 12350 pkt. w teście PassMark – CPU Mark (High
End CPUs) według wyników opublikowanych na stronie
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty wydruk ww.
Wydajność
strony, z datą nie późniejszą niż 5 dni przed upływem terminu
obliczeniowa
składania ofert, ze wskazaniem wiersza odpowiadającego
jednostki
właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany
przez Wykonawcę.
2. Wszystkie komponenty wchodzące w skład oferowanego
komputera muszą być ze sobą kompatybilne i nie mogą
obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby
zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych
parametrach niż opisywane w niniejszej tabeli.
1. Dostosowana do zaoferowanego typu procesora oraz pamięci
RAM,
2. Posiadająca zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform
Płyta główna
Module w wersji 2.0 lub nowszej,
3. Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45 (obsługa
standardów Distributed Management Task Force oraz Wake
on Lan).
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Lp.

Nazwa komponentu
lub parametru

4

Dysk twardy

5

Pamięć
operacyjna

6

Wydajność grafiki

5

Wyposażenie

6

Zasilanie

7

System
operacyjny

8

Warunki
gwarancji

Wymagane, minimalne parametry techniczne

dysk SSD o pojemności min. 500 GB SSD z szybkością odczytu min.
500MB/s oraz szybkością zapisu min. 500MB/s.
Zapewniona możliwość rozbudowy o dysk SATA o rozmiarze 2,5" lub
3,5".
Nie mniej niż 16 GB RAM DDR4
1. Zintegrowana z płytą główną lub procesorem, Zamawiający
dopuszcza zamontowanie dedykowanej karty graficznej,
2. Obsługująca DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji
co najmniej 4.5,
3. Wyposażona w min. 2 wyjścia wideo, z czego jedno wyjście
analogowe VGA oraz jedno wyjście cyfrowe HDMI.
1. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
2. Porty audio z przodu obudowy: wyjście na słuchawki i wejście
na mikrofon (dopuszcza się rozwiązanie combo),
3. Wbudowany napęd DVD +/- RW DL w kolorze obudowy,
4. Klawiatura USB, układ polski programisty, długość kabla
minimum 1,7 m, możliwość regulacji kąta nachylenia,
powierzchnia klawiatury matowa,
5. Mysz laserowa z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - długość
kabla min. 1,7 m,
6. Co najmniej 5 portów USB w obudowie komputera, w tym min.
2 x USB 3.0 – nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy
i replikatorów portów USB,
7. Kabel zasilający do zaoferowanego komputera, kabel z
uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m,
8. Wbudowany w jednostkę centralną lub klawiaturę czytnik kart
SD oraz oprogramowanie do obsługi czytnika w systemie
Windows 10
1. Zasilacz zintegrowany wewnątrz obudowy zapewniający
sprawne działanie całej jednostki, osiągający sprawność
minimum 85% przy obciążeniu 50%.
2. Wykonawca załączy do oferty oświadczenia producenta
zasilacza lub dokument potwierdzający spełnienie wymogu
określonego w pkt 1.
1. Zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit z licencją i
nośnikiem. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji
pochodzących z rynku wtórnego,
2. Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci
specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone
potwierdzenie producenta komputera o legalności
dostarczonego oprogramowania systemowego.
1. Minimum 24 miesięczna gwarancja liczona od daty odbioru,
świadczona w miejscu instalacji komputera.
2. W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji
takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego.
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Lp.

Nazwa komponentu
lub parametru

Wymagane, minimalne parametry techniczne

3. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
4. Czas przyjazdu serwisu w celu usunięcia zgłoszonej awarii: nie
dłuższy niż 2 dni robocze od daty zgłoszenia.
5. Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7 dni
kalendarzowych.
III. Termin wykonania zamówienia, termin płatności
Wymagany termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 21 dni od daty udzielenia zamówienia.
Wymagany termin płatności: nie krótszy niż 21 dni od daty odbioru komputerów.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców.
Na ofertę składają się następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę, sporządzony zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
2. Specyfikacja techniczna oferty, wypełniona i podpisana przez wykonawcę, sporządzona
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
3. Wydruki ze stron internetowych, wskazane w pkt II, tabeli 1 niniejszego Zapytania
Ofertowego.
V. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert
Oferty należy składać do dnia: 2021-11-18
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu
osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty można składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jako
załącznik do wiadomości w postaci zeskanowanego oryginału podpisanej oferty (preferowany
format PDF), na adres e-mail: zp@itee.radom.pl. Jako tytuł wiadomości należy wpisać: „Oferta
IT.24.2021”.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1 oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego,
2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:
Cena (C) – 100%,
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia otrzyma maksymalną
liczbę punktów. Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:
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C = (Najniższa oferowana cena brutto / Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 100
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą liczbę
punktów za cenę.
5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że dwie lub więcej
ofert zawiera taką samą cenę, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
7. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zarezerwowaną przez Zamawiającego
na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania lub ograniczenia jego zakresu.
VIII.Projektowane postanowienia umowy
1 Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego
zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2 Projektowane postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.
3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji lub ograniczenie zakresu
rzeczowego zawartej umowy, jeżeli wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe
w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
IX. Osoby do kontaktów z Wykonawcami, postanowienia dodatkowe
1. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Wojciech KARSZNIA – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych
w dni robocze w godz. 730–1530, telefon: (048) 364-42-41 wew. 312
e-mail: wojciech.karsznia@itee.lukasiewicz.gov.pl
Jarosław KACZYŃSKI – Specjalista IT
w dni robocze w godz. 730–1530, telefon: (048) 364-42-41 wew. 375
e-mail: jaroslaw.kaczynski@itee.lukasiewicz.gov.pl.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
X. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony 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:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Technologii Eksploatacji, 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS nr 0000043623, NIP
796-003-58-05;
• dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz –
– Instytucie Technologii Eksploatacji: email: iodo@itee.radom.pl ;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia postępowania w związku z niniejszym Zapytaniem Ofertowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności podmioty uprawnione do
uzyskania dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ealizacji umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w związku z niniejszym Zapytaniem
Ofertowym oraz nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej
umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym
z udziałem w postępowaniu związku z niniejszym Zapytaniem Ofertowym; brak podania tych
danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym postepowaniu i zawarcie umowy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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•

•

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 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 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.

XI. Załączniki
Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1.
2. Specyfikacja techniczna oferty – załącznik nr 2.
3. Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3.

Podpisał:
mgr inż. Wojciech Karsznia – Główny Specjalista ds. Planowania i Zamówień Publicznych
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:
Adres:
Numer
telefonu/faksu:
NIP:
REGON:
Adres e-mail do prowadzenia korespondencji elektronicznej:

Rodzaj Wykonawcy:1
mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / jednoosobowa
działalność gospodarcza / osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej / inny
rodzaj: ……………………………………………………………………………… (jeżeli inny rodzaj, należy wpisać jaki).
Dane dotyczące zamawiającego:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
Zobowiązania wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę komputerów, numer referencyjny
postępowania IT/24/2021 (zwanym dalej w niniejszym formularzu „Zapytaniem Ofertowym”),
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, na
następujących warunkach:

Cena netto (PLN):
Słownie:
Podatek VAT:

stawka VAT (%):

Cena brutto:
Słownie:

1

Niewłaściwe skreślić lub usunąć.
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Załącznik nr 1
Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:2
Informuję, że:
[….]3 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
[….]4 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów lub usług:5

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość netto (PLN)
towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi:

Stawka podatku VAT, która wg wiedzy wykonawcy ma zastosowanie: …..…… %

Wykonamy zamówienie w terminie (liczba dni od daty udzielenia zamówienia):
Termin płatności wynosi (liczba dni od daty odbioru):
Oferowany okres gwarancji wynosi (w miesiącach):
Do naprawy gwarancyjnej przystąpimy w terminie (liczba dni roboczych od daty
zgłoszenia awarii):
Naprawy

gwarancyjne

będą

załatwiane

w

terminie

(liczba

dni

kalendarzowych):

Oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego, nie wnoszę do niej żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że załączony do Zapytania Ofertowego wzór umowy został przeze mnie
zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że oferowana przeze mnie dostawa spełnia wszystkie wymagania dotyczące
przedmiotu zamówienia, określone w Zapytaniu Ofertowym.
4. Składając ofertę akceptuję postanowienia Zapytania Ofertowego dotyczące przetwarzania danych
osobowych.

2

Obowiązek podatkowy u Zamawiającego powstaje m.in. w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych lub
odwróconego podatku VAT. W takim przypadku należny podatek VAT płaci bezpośrednio Zamawiający, a nie
Wykonawca. Wykonawca powinien wówczas podać w formularzu ofertowym takie same ceny netto i brutto
(bazową jest cena netto). Jeżeli Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, to u Zamawiającego nie powstaje
obowiązek podatkowy.
3
W nawiasie kwadratowym [….] należy wstawić znak X (duża lub mała litera X), jeżeli dotyczy.
4
W nawiasie kwadratowym [….] należy wstawić znak X (duża lub mała litera X), jeżeli dotyczy.
5
Wypełnić, jeżeli u Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy.
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Załącznik nr 1
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko,
imię:
Stanowisko:
Telefon/Fax:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
Zastrzeżenia wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane
(wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa):

Inne informacje Wykonawcy:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko,
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFERTY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:
Specyfikacja techniczna oferowanych komputerów
Nazwa, oznaczenie handlowe
Nazwa producenta
Rok produkcji
Liczba sztuk
Lp.
1

2

Nazwa komponentu lub
parametru
Przeznaczenie, rok
produkcji

40
Wymagane, minimalne wartości

Komputer do prac biurowych oraz analitycznych,
nieużywany, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie
wcześniej niż w 2021 roku
1. Procesor wielordzeniowy, możliwość uruchamiania
aplikacji 64 bitowych, z wirtualizacją, o średniej
wydajności ocenianej na co najmniej 12350 pkt.
w teście PassMark – CPU Mark (High End CPUs)
Wydajność obliczeniowa
według wyników opublikowanych na stronie:
jednostki
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty
wydruk ww. strony, z datą nie późniejszą niż 5 dni
przed upływem terminu składania ofert, ze
wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu
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Lp.

Nazwa komponentu lub
parametru

3

Płyta główna

4

Dysk twardy

5

Pamięć operacyjna

6

Wydajność grafiki

Wymagane, minimalne wartości
wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez
Wykonawcę.
2. Wszystkie komponenty wchodzące w skład
oferowanego komputera muszą być ze sobą
kompatybilne i nie mogą obniżać jego wydajności.
Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane
komponenty komputera pracowały na niższych
parametrach niż opisywane w niniejszej tabeli.
1. Dostosowana do zaoferowanego typu procesora oraz
pamięci RAM,
2. Posiadająca zintegrowany układ szyfrujący Trusted
Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej,
3. Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45
(obsługa standardów Distributed Management Task
Force oraz Wake on Lan).
dysk SSD o pojemności min. 500 GB SSD z szybkością
odczytu min. 500MB/s oraz szybkością zapisu min.
500MB/s.
Zapewniona możliwość rozbudowy o dysk SATA o
rozmiarze 2,5" lub 3,5".
Nie mniej niż 16 GB RAM DDR4
4. Zintegrowana z płytą główną lub procesorem,
Zamawiający dopuszcza zamontowanie dedykowanej
karty graficznej,
5. Obsługująca DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL
w wersji co najmniej 4.5,
6. Wyposażona w min. 2 wyjścia wideo, z czego jedno
wyjście analogowe VGA oraz jedno wyjście cyfrowe
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Lp.

Nazwa komponentu lub
parametru

Wymagane, minimalne wartości
HDMI.

7

Wyposażenie

8

Zasilanie

1. Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
2. Porty audio z przodu obudowy: wyjście na słuchawki
i wejście na mikrofon (dopuszcza się rozwiązanie
combo),
3. Wbudowany napęd DVD +/- RW DL w kolorze
obudowy,
4. Klawiatura USB, układ polski programisty, długość
kabla minimum 1,7 m, możliwość regulacji kąta
nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa,
5. Mysz laserowa z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
- długość kabla min. 1,7 m,
6. Co najmniej 5 portów USB w obudowie komputera, w
tym min. 2 x USB 3.0 – nie dopuszcza się
wykorzystania rozgałęziaczy i replikatorów portów
USB,
7. Kabel zasilający do zaoferowanego komputera, kabel
z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m,
8. Wbudowany w jednostkę centralną lub klawiaturę
czytnik kart SD oraz oprogramowanie do obsługi
czytnika w systemie Windows 10
1. Zasilacz zintegrowany wewnątrz obudowy
zapewniający sprawne działanie całej jednostki,
osiągający sprawność minimum 85% przy obciążeniu
50%.
2. Wykonawca załączy do oferty oświadczenia
producenta zasilacza lub dokument potwierdzający
spełnienie wymogu określonego w pkt 1.

Strona 3 z 4

Wartości oferowane

Zapytanie ofertowe, numer referencyjny postępowania IT/24/2021
Załącznik nr 2
Lp.

Nazwa komponentu lub
parametru

9

System operacyjny

10

Warunki gwarancji

Wymagane, minimalne wartości

Wartości oferowane

1. Zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit
z licencją i nośnikiem. Nie dopuszcza się w tym
zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego,
2. Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności
w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub
załączone potwierdzenie producenta komputera o
legalności dostarczonego oprogramowania
systemowego.
1. Minimum 24 miesięczna gwarancja liczona od daty
odbioru, świadczona w miejscu instalacji komputera.
2. W przypadku awarii nośników danych w okresie
gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u
Zamawiającego.
3. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
4. Czas przyjazdu serwisu w celu usunięcia zgłoszonej
awarii: nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty
zgłoszenia.
5. Czas trwania naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 7
dni kalendarzowych.

Miejscowość, data

(imię i nazwisko,
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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UMOWA DOSTAWY nr P_UO/ZP/IT/24/2021
zawarta w dniu .............................
pomiędzy
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10,
26-600 Radom, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000860815, NIP 7960035805, zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
...............................................................................................................................................,
................................................................................................................................................
a firmą .......................................................................................................................................
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej) w ........................................ pod numerem .................................,
NIP ……………………., zwaną dalej w treści Umowy Dostawcą , reprezentowaną przez:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY
1. Działając zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych obowiązującymi
u Zamawiającego, po zakończeniu procedury udzielenia zamówienia numer referencyjny
postępowania IT/24/2021, Zamawiający nabywa od Dostawcy:
...........................................................................................................................................
zwany dalej w treści umowy „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółową konfigurację i parametry techniczne przedmiotu umowy zawiera załącznik nr
1 do niniejszej umowy (treść tego załącznika będzie ustalona po wyborze oferty).
3. W zakres umowy wchodzi także dostawa przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,
na koszt i ryzyko Dostawcy.
§ 2 - WARUNKI FINANSOWE
1. Wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi netto ………………………. zł
(słownie: ………………………………… ), wartość podatku VAT (według stawki …..% ):
………………….. zł. Wartość przedmiotu umowy z podatkiem VAT wynosi ……………….
zł (słownie: …………………………………………………. ).
2. Kwota wymieniona w ust. 1 jest ostateczna i obejmuje wszystkie świadczenia Dostawcy
na rzecz Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy, w tym m.in. określone w § 1
ust. 3.
3. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność brutto wskazaną w ust. 1, po otrzymaniu faktury,
w terminie do …… dni od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru wymienionego
w § 3 ust. 2, ale nie wcześniej niż 3 dni robocze od daty otrzymania tej faktury.
4. Sposób zapłaty: przelewem, na konto wskazane na fakturze.
§ 3 - WARUNKI ODBIORU
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie nie
późniejszym niż …… dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza
sukcesywne dostarczanie urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy
w wymienionym okresie.
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Dostawca, w terminie nie późniejszym niż 1 dzień roboczy przed terminem dostawy
przedmiotu umowy, zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: ………………………………………………..
2. Dokumentem potwierdzającym realizację niniejszej umowy jest protokół odbioru podpisany
przez obie Strony. W przypadku dostaw sukcesywnych protokół odbioru może być
sporządzany odrębnie dla każdej dostawy i mogą mieć zastosowanie płatności częściowe,
zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 3.
3. Odbioru dokonuje się w siedzibie Zamawiającego, po dostawie przedmiotu umowy.
4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy:
1) nie jest zgodny z parametrami określonymi w ofercie Dostawcy bądź wymaganiami
zawartymi w zapytaniu ofertowym numer referencyjny postępowania IT/24/2021, lub
2) nie jest kompletny, lub
3) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub
4) nie działa lub działa wadliwie,
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający
przyczyny odmowy odbioru. Dostawa nie zostanie uznana za zrealizowaną, w rozumieniu
§ 3 ust. 2 aż do czasu dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4 procedura czynności odbioru
tam opisana będzie każdorazowo powtarzana, o ile Zamawiający nie odstąpi od umowy
na podstawie § 5 ust. 2 lub § 5 ust. 5.
6. Jeżeli w następstwie zdarzeń wymienionych w ust. 5 termin dostawy wskazany w protokole
odbioru, o którym mowa w ust. 2, przypadnie po terminie wskazanym
w ust. 1 będzie to upoważniało Zamawiającego do naliczenia kar umownych za zwłokę
zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 2.
7. Podpisanie protokołu wymienionego w § 3 ust. 2 może nastąpić w następujący sposób:
1) bezpośrednio, w siedzibie Zamawiającego, z udziałem obydwu Stron;
2) odrębnie przez każdą Stronę, według następującej procedury:
a. Zamawiający sporządza treść protokołu i w formie elektronicznej przesyła go
Dostawcy na wskazany adres poczty elektronicznej: ……………………………..
b. Dostawca drukuje 2 egzemplarze przesłanego protokołu i po podpisaniu dostarcza
je do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca
(poczty kurierskiej) lub osobiście.
c. Zamawiający podpisuje otrzymane protokoły i przekazuje 1 egzemplarz do siedziby
Dostawcy za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca (poczty kurierskiej)
lub osobiście.
d. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego zmienić treści protokołu, o którym
mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2), jako datę obustronnego podpisania protokołu
uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego 2 egzemplarzy tego protokołu,
podpisanych przez Dostawcę.
§ 4 - WARUNKI GWARANCJI I JAKOŚCI
1. Dostawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością oraz
zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania zobowiązań umowy.
2. Dostawca oświadcza, że parametry techniczne i jakość przedmiotu umowy są zgodne
z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi zapytaniu ofertowym numer referencyjny
postępowania IT/24/2021 i udziela gwarancji jakości w tym zakresie.
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3. Czas trwania gwarancji na przedmiot umowy wynosi …… miesięcy od daty obustronnego
podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2
4. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli z przyczyn
niezależnych od Dostawcy nie będzie to możliwe, koszty transportu sprzętu do miejsca
naprawy ponosi Dostawca.
5. W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski t warde itp.,
pozostają one u Zamawiającego.
6. Dostawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie nie późniejszym niż ….. dni
roboczych od daty powiadomienia o wadzie (awarii). Powiadomienia będą przekazywane
w formie pisemnej, faksem lub na wskazany adres poczty elektronicznej Dostawcy
…………………………….... W przypadku innej niż pisemna formy powiadomienia,
Dostawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić faksem
lub pocztą elektroniczną otrzymanie powiadomienia.
7. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających właściwą pracę przedmiotu umowy
w okresie gwarancyjnym, których Dostawca nie usunie w ciągu …... dni od daty
powiadomienia o wadzie, Zamawiający ma prawo zwrotu wadliwego przedmiotu umowy
Dostawcy w celu wymiany na nowy, wolny od wad. Wymiana taka powinna nastąpić
w okresie 14 dni od upływu terminu usunięcia wady wskazanego w zdaniu 1.
W przeciwnym wypadku, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Dostawcy,
żądając przy tym zwrotu ceny wraz z karami umownymi określonymi w § 5.
8. Zasady dokonywania napraw gwarancyjnych nieujęte w niniejszej umowie są zgodne
z warunkami przedstawionymi w ofercie Dostawcy. W sprawach nieokreślonych w ofercie
obowiązują ogólne warunki gwarancji udzielane przez Dostawcę.
§ 5 - KARY UMOWNE
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy
wymienionej w § 2 ust. 1;
2) za zwłokę w terminie dostawy przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wartości brutto
przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jeśli zwłoka nie
przekroczy 21 dni.
3) za zwłokę w terminie przystąpienia do naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy –
– w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki.
2. Jeśli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 21 dni, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy,
a Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w każdym czasie.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, Zamawiający
może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym,
jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego będą wyższe od kar umownych.
4. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy (z wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 5), w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
umowy wymienionej w § 2 ust. 1.
5. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Strony nie może być
wyższa niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1.
6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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7. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury
VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, wynikłych w toku realizacji
niniejszej Umowy, w drodze negocjacji. Jednak gdyby strony nie doszły do porozumienia,
spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
4. Żadna ze stron Umowy nie ma prawa przeniesienia swoich obowiązków wg niniejszej
Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.
5. Jeśli którakolwiek ze Stron Umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod
kontrolę osób trzecich, lub nastąpi jej przekształcenie, Umowa niniejsza jest wiążąca,
odpowiednio dla prawnych następców Dostawcy i Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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