
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN.
"JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY 

W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH" REALIZOWANEGO W GMINIE RASZYN

Zamawiający: Lokalna  Grupa Działania  Nadarzyn  – Raszyn  – Michałowice  ul.  Osiedlowa 72,  Rusiec
05-830 Nadarzyn NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 tel.: +48 575-905-308 lub +48
(22)  729-81-97  wew.  136  email:  lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl www:  www.nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl Sąd  rejestrowy,  w  którym  przechowywana  jest  dokumentacja  stowarzyszenia:  Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. Dostawa
sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Ja w interencie” realizowanego w Gminie
Raszyn w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III:
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych.

Zamówienie realizowane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 19.07.2017r.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  2215),  ze  względu  na  szacunkową  wartość  zamówienia  
nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

I. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.
„Ja w internecie.  Program szkoleniowy w zakresie  kompetencji  cyfrowych” w ramach  Programu
Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  na  lata  2014-2020,  Osi  Priorytetowej  nr  III:  Cyfrowe  Kompetencje
społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 16 zestawów, spełniających poniższe parametry:

W  ramach  niniejszego  zamówienia  dopuszczalny  jest  zakup  wyłącznie  komputerów  przenośnych,
zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami:

 procesor  co  najmniej  dwurdzeniowy,  o  wydajności  obliczeniowej  w  teście  PassMark  CPU
Benchmark średni wynik, co najmniej 4990 pkt i częstotliwości minimum 2,2 GHz,

 czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii),
 pamięć RAM minimum 8 GB,
 pamięć masowa minimum 256 GB- SSD,
 ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 14" i rozdzielczości 1920x1080 lub wyższej,
 możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11g,
 złącza i łączność: USB min – 3 szt, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum

2.0,
 zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki,
 możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu,
 system operacyjny Windows 10 Home lub równoważny.
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Kod CPV:
30.21.31.00-6 – komputery przenośne;
30.21.32.00-7 – komputer tablet;
48.70.00.00-5 – pakiety oprogramowania użytkowego.

Sprzęt komputerowy  o zdefiniowanych powyżej parametrach minimalnych spełniać będzie podstawowe
cele  związane  z  eksploracją  zasobów  dostępnych  przez  przeglądarkę  Internetową,  wyświetlaniem
multimediów,  tworzeniem  i  korzystaniem  z  prostych  aplikacji,  tworzeniem  w  edytorze  tekstu/
prezentacji/arkuszu  kalkulacyjnym,  prostą  edycją  obrazu.  W  ofercie  zawarte  winno  być
oprogramowanie dające gwarancję spełniania powyższych funkcjonalności.  

1. Zamówione przedmioty muszą być fabrycznie nowe, niezniszczone i kompletne, żadna część 
składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

2. Wykonawca wymieni wadliwe przedmioty zamówienia na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych, 
licząc od momentu zgłoszenia.

3. Urządzenia i ich części muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa 
była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz identyfikacja daty produkcji.

4. Do każdego dostarczonego oprogramowania muszą być załączone oryginalne dokumenty 
licencyjne uprawniające do jego używania.

5. Zamawiający wymaga, aby na dostarczonych urządzeniach było zainstalowane oprogramowanie 
Microsoft Windows lub równoważne.

6. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej 
dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub 
angielskim oraz gwarancję producenta.

7. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu.
8. Koszty transportu oraz koszty odpowiedzialności cywilnej za powstałe uszkodzenia podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
9. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt 

komputerowy.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
11. Dostarczane przez Wykonawcę laptopy musza posiadać zainstalowane 64 bitowe systemy 

operacyjne Microsoft Windows 10 Home w polskiej wersji językowej. Wykonawca może 
dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne opisane 
poniżej:

1) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet monitorach 
dotykowych,

2) Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim Angielskim,
3) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,
4) Wbudowany system pomocy w języku polskim;
5) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
6) Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” 

pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
7) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz 

z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
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8) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 
operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 
poprawek są potrzebne,

9) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 
przez administratora systemu Zamawiającego,

10) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego,

11) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana 
z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu 
z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer,

15) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy 
zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

16) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji,

17) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

19) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, 
metadanych) dostępny z kilku poziomów poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 
indeksacji zasobów lokalnych,

20) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi,

21) Obsługa standardu NFC (near field communication),
22) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),
23) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,
24) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,
25) Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- Login i hasło,
- Karty z certyfikatami (smartcard),
- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

26) Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania,
27) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
28) Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy 

transportowej IPsec,
29) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i 

ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,
30) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach,
31) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
32) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
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użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
33) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. 

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego 
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

34) Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,
35) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie 
zapasowe,

36) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe,

37) Udostępnianie modemu,
38) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
39) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
40) Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania 
plików itp.),

41) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

42) Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z 
uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

43) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania 
ograniczonego do danych użytkownika,

44) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z 
możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w 
wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB,

45) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 
centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 
dysków przenośnych,

46) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do 
szyfrowania partycji w usługach katalogowych,

47) Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz 
możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

12. Wymagania, o których mowa w pkt 11 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, 
bez użycia dodatkowych aplikacji.

II. Miejsce i termin dostawy
1. Zamówienie zrealizować należy w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. 
2. Sprzęt komputerowy należy dostarczyć do siedziby LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. 

III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają potencjał ekonomiczny (tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia;

2. Nie została otwarta w stosunku do Nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość;
3. Nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;

4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. Zawartość ofert
1. Formularz oferty - /zał. nr 1/;
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - /zał. nr 2/;
3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - /zał. nr 3/;
4. licencje uprawniające do używania oferowanego sprzętu - załącznik Wykonawcy;
5. komplet  standardowej  dokumentacji  dla  użytkownika  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej  w

języku polskim lub angielskim - załącznik Wykonawcy;
6. gwarancja producenta - załącznik Wykonawcy;
7. stosowne pełnomocnictwo(a)  – w przypadku,  gdy upoważnienie  do podpisania oferty nie  wynika

bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru - załącznik Wykonawcy;
8. w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  dokument

ustanawiający  Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  
- załącznik Wykonawcy.

V. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawcy zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z niniejszym zapytaniem.
2. Każdy Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę,  w  formie  pisemnej  w  języku  polskim pod

rygorem nieważności.
3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,

w  odpowiednio  zabezpieczonym  opakowaniu  opisanym  „Dostawa  sprzętu  komputerowego  
w  ramach  projektu  grantowego  pn.  „Ja  w  internecie.  Program  szkoleniowy  w  zakresie
kompetencji cyfrowych” realizowanego w Gminie Raszyn.

4. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów (załączniki nr
1  -  6).  Pozostałe  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  składane  są  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
gdy  złożona  przez  Wykonawcę  kserokopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  uzasadnione
wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez  osobę  niewymienioną  w  dokumencie  rejestracyjnym  (ewidencyjnym)  Wykonawcy,  należy
dołączyć oryginał pełnomocnictwa.

8. Zamawiający  informuje,  że  oferty  składane w postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są jawne  
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca,
nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być  udostępniane  oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:
1) Przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
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2) Zamawiający zaleca,  aby informacje zastrzeżone jako tajemnica  przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę  oznaczone  klauzulą:  dokument  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419, 1637);

3) Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ww.
ustawy, będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy;

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5) Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  kiedy  Wykonawca  otrzyma  od  niego  wezwanie  
do  wyjaśnienia  podstaw  zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  a  złożone
przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  Wykonawcy  będzie  przysługiwało  prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna
za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

9. Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku  
ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (w tym również każdy podmiot

występujący  wspólnie  w  formie  spółki  cywilnej)  oddzielnie  musi  udokumentować,  
że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  i  nie  jest  powiązany  osobowo  i  kapitałowo  
z Zamawiającym (tj.  składa oświadczenia,  o  których  mowa w pkt  IV.  ppkt  2 i  3 zapytania
ofertowego). 

2) Wykonawcy występujący wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  
w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  lub do reprezentowania  ich  w postępowaniu  oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym przedstawicielem;
4) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,

w  miejscu  „np.  nazwa  i  adres  Wykonawcy”  należy  wpisać  dane  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o zamówienie;

5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. 

10. Wszelkie  skreślenia  i  poprawki  powinny być  parafowane  przez  osobę  lub  osoby uprawnione  
do reprezentowania Wykonawcy.

11. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać  ofertę.
Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty musi być podpisany przez tą samą osobę, która podpisała
złożoną  ofertę.  Powiadomienie  o  wprowadzaniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  zaleca  się  złożyć
według takich samych wymagań, jak składana oferta oraz dodatkowo odpowiednio oznakowanych
dopiskiem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE”.

12. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. W przypadku gdy, Wykonawca naliczy stawkę podatku od towarów i usług inną, niż 23%,

musi wskazać podstawę prawną jej zastosowania. Jeżeli Wykonawca naliczy podatek VAT
niezgodny z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174)  oferta będzie odrzucona.

14. Cena  oferty  winna  zawierać  wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu  zamówienia  wynikające
wprost, jak również nieujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek, ubezpieczenie, koszty
dostarczenia  przedmiotu  zamówienia  do  Zamawiającego,  itp.,  a  w  przypadku  osób  fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie
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Zamawiający  zobowiązany  będzie  odprowadzić  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  łącznie  
ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego.  

15. Ceny winny być  zaokrąglone  do dwóch miejsc  po przecinku (zasada zaokrąglenia  – poniżej  5
należy  końcówkę  pominąć,  powyżej  i  równe  5  należy  zaokrąglić  w  górę)  oraz  wyrażona  
w złotych polskich  (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

16. W  przypadku  rozbieżności  zapisu  ceny  ofertowej  brutto  przedstawionej  liczbowo  i  słownie,
Zamawiający  uzna  za  cenę  oferty  zapis  liczbowy,  dokonując  odpowiedniej  poprawy  zapisu
słownego. 

17. Oferta sprzeczna z treścią ogłoszenia podlega odrzuceniu.
18. W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienie  nie  może  być  udzielone  podmiotowi

powiązanemu  z  Zamawiającym  osobowo  lub  kapitałowo.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionym
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:
- uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykluczone  z  udziału  w postępowaniu  są  podmioty,  które  w okresie  udzielania  zamówienia
pozostają  z  Zamawiającym  w takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  że  może  to  budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.  

19. Prawdziwość  przedstawionych  danych  Wykonawcy  potwierdzają  własnoręcznym  podpisem
świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 oraz 305 kodeksu karnego.

VI. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert 
Ofertę należy złożyć pisemnie pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Lokalna Grupa
Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn lub w postaci
elektronicznej na adres lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl w terminie do 21 grudnia 2018 r. do godz.
12.00

VII. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 
Najniższa cena – waga kryterium – 100%

1. Ocena ofert będzie następowała w dwóch etapach:
1) Ocena ważności oferty dokonana będzie na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi

dla  ważności  oferty  spełnić  wymagania  formalne  Zamawiającego  określone  w  niniejszym
zapytaniu. 

2) Oferty uznane za ważne będą oceniane zgodnie z wzorem:

                                             najniższa cena z rozpatrywanych ofert
ocena punktowa =  -------------------------------------------------------- x 100 punktów 

                                                             cena badanej oferty
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2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryterium. Wybrana
zostanie  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów.  Pozostałym  ofertom,  wypełniającym
wymagania formalne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą najniższą cenę, zastosowane zostaną negocjacje
cenowe z Wykonawcami.

VIII. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. Sposób porozumiewania się 
zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień  

1. Michał Marciniak, tel. 660 288 138, e-mail: mmarciniak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl 
2. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszego  zapytania,

kierując swoje zapytania pocztą elektroniczną na ww. adres e-mail  lub pisemnie (listownie).  W
przypadku  istotnych  zapytań  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  nie  później  niż  na  2  dni  przed
upływem terminu  składania  ofert,  pod warunkiem,  że  wniosek o  wyjaśnienie  treści  ogłoszenia
wpłynął  do Zamawiającego w terminie  umożliwiającym dochowanie  ww. zapisu.  Zamawiający
treść wyjaśnienia udostępnia na swojej stronie internetowej.

3. W uzasadnionych  przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,  przed upływem terminu  
do składania ofert, zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na swojej
stronie internetowej. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego  do  wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  ze  zmiany  treści  zapytania.
Informację  o  przedłużeniu  terminu  składania  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  ww.  stronie
internetowej. 

4. Zamawiający  żąda  niezwłocznego  potwierdzenia  faktu  otrzymania  informacji,  zawiadomień,
wezwań drogą elektroniczną.

IX. Termin związania ofertą
1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania

ofertą, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X. Informacja o wyniku postępowania:
1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający wysyła  do każdego Wykonawcy,  który złożył

ofertę oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
2. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od zawarcia  umowy w sprawie

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert. 

XI. Zawarcie umowy
1. Wykonawca podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. 
2. Umowa  będzie  zawierała  wszystkie  postanowienia  wynikające  ze  złożonej  oferty,  zapytania

ofertowego oraz wynikające z odpowiedzi udzielonych Wykonawcom w ramach prowadzonego
postępowania.

3. Zmiana  umowy  w  stosunku  do  treści  złożonej  przez  Wykonawcę  oferty  po  jej  zawarciu  jest
dopuszczalna, pod warunkiem, że:
1) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
2) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
3) pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza

skorzystać.
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4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww.
zmian:
1) zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia;
2) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu na sytuacje,

których Zamawiający nie mógł przewidzieć;
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy

konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zamówienia;
4) zmiana  terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  gdy jest  ona  spowodowana  następstwem

okoliczności  nie  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  takich  jak:  opóźnienia,  utrudnienia  lub
przeszkodami nie dającymi się przypisać Wykonawcy. Termin wykonania ulega przesunięciu o
okres wynikający z przerw lub opóźnień;

5. Zmiany  przewidziane  w  umowie  mogą  być  inicjowane  przez  Zamawiającego  oraz  przez
Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zamianę zawierającą: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin
wykonania  umowy.  Stronie  po  otrzymaniu  propozycji  przysługuje  7  –  dniowy  termin  
na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian  
do umowy.

6. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

7. Nie możliwe jest  przedłużenie  terminu wykonania  umowy i  zwiększenia  wynagrodzenia,  jeżeli
konieczność  dokonania  zmiany  została  spowodowana  przez  jakikolwiek  błąd  lub  zwłokę  
ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu
wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

XII. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający może odrzucić ofertę jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku 
do  przedmiotu  zamówienia  i  budzi  wątpliwość  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania
przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub
wynikającymi z odrębnych przepisów. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny;

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą.

XIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  na  każdym  jego  etapie  bez
podania przyczyny.

XIV. 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: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  LGD Nadarzyn – Raszyn - Michałowice;

9



Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

2) Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), dalej „ustawa Pzp”;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
wymagany umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;  

6) w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) 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 RODO2 ;  
− prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) 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. 

XV. Załączniki
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załączniki nr 3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
Załącznik nr 4 – projekt umowy.

1  Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  

2  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub 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

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

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

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

REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

NIP: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Adres siedziby:

kod …………………………… miejscowość …………………………………………………………...

województwo ………………………………… powiat ………………………………………………….

ulica ……………………………………………… nr domu ……………… nr lokalu ………………..

internet: http:// ..............................................……………………………………………………............

e-mail: .........................................................................................................................................................

numer kierunkowy ………… tel. …………………….......... faks: ……………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu
grantowego  „Ja  w  internecie.  Program  szkoleniowy  w  zakresie  kompetencji  cyfrowych”
realizowanego w Gminie Raszyn

1. składam/y ofertę na wykonanie powyższego zamówienia:

za cenę: ……………………………………. zł netto,

+ ………% VAT, tj. …………………… zł,

Co daje kwotę ……………………………..... zł brutto

(słownie:……………………………………………………………………………………………………), 

2. Oferuję/my następujący model sprzętu:

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

3. Na oferowany sprzęt udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

OŚWIADCZENIA:
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1. Zamówienie zrealizujemy w terminie do dnia   7 stycznia 2019 r.

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

3. Zapoznaliśmy  się  z  treścią  zapytania,  akceptujemy  warunki  w  nim  zawarte   i  uznajemy  się  za

związanych określonymi w nim zasadami postępowania;

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu;

5. Oświadczamy,  że  wybór  naszej  oferty  będzie/nie  będzie** prowadzić  do  powstania  u   Zamawiającego

obowiązku  podatkowego  (konieczności  odprowadzenia  przez  Zamawiającego  podatku  VAT  do  Urzędu

Skarbowego), o którym mowa w ustawie z dnia 9 kwietnia 2015 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(w sytuacji,  gdy wybór  oferty prowadziłby do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj)

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).

UWAGA: w sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

6. Oświadczam/y,  że  zapoznałem/am/liśmy się  z  klauzulą  informacyjną  z  art.  13  RODO3  zawartą  w zapytaniu
ofertowym. 

7. Oświadczam/y,  że wypełniłem/am/liśmy obowiązki  informacyjne  przewidziane w art.  13 lub art.  14 RODO3

wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 4.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

1. Załączony  do  ogłoszenia  projekt  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Przyjmuję/my do wiadomości, że treść przyszłej umowy, a w szczególności dotyczące mnie/nas dane
identyfikacyjne,  przedmiot  umowy  i  wysokość  wynagrodzenia,  stanowią  informację  publiczną  
w rozumieniu  art.  1 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie  do informacji  publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 i z 2017 r. poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy.
Tym  samym  wyrażam/my  zgodę  na  udostępnienie,  w  trybie  ww.  ustawy,  danych  mnie/nas
dotyczących, zawartych w zawieranej umowie.

3   Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

4   W przypadku gdy wykonawca  nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego,  stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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3. Osoba upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
……………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………….. tel./fax: …………………….……………

PODWYKONAWCY:

Prace objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać bez udziału/z udziałem** podwykonawców
(jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców). Następujące prace
zamierzmy zlecić podwykonawcom:

1) ……………………………………………………………              …………………………………………………………………….… 

2)  ……………………………………………………………              ………………………………………………………………….……

                         (część zamówienia)                                                                        (imię nazwisko, nazwa, adres pocztowy)

Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę formularza w tej części  Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie wykonane 
osobiście, bez udziału podwykonawców.

Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

Informacje  składające  się  na  ofertę,  zawarte  na  stronach  od  ............  do  ………  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są: ***

1. .........................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................

5. .........................................................................................................................................................

6. …………………………………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………………………………….
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                                                .................................
................................................

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy(podpis, pieczątka)

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

            (Miejsce i data)

Uwaga:
* Łączna cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

zgodnie z ogłoszeniem i zawiera podatek VAT. 
** Niepotrzebna skreślić
*** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.
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Załącznik nr 2

.....................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Ja w internecie. 

Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”

ja (imię i nazwisko) ..........................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy) ………………………………….…………..

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

oświadczam,  iż  spełniam/my  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wskazanym  przez
Zamawiającego, tj.

1. Posiadam/y  potencjał  ekonomiczny  (tj.  znajduję/my  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia;

2. Nie została otwarta w stosunku do mnie/nas likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość;

3. Nie  zalegam/my  z  opłacaniem  podatków,  ani  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  
(z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  uzyskane  zostało  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie,
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu).

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

(Miejsce i data)                                                                                                Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)
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Załącznik nr 3

.....................................................
  (pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn. „Ja w internecie. 

Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych”

ja/my (imię i nazwisko) ............................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy) …………………………………………..

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

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) 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;

5) pozostawaniu  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  że  może  to  budzić  uzasadnione  wątpliwości  
co do bezstronności tych osób.
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........................................... ……………………………………………………..

 (Miejsce i data)                                                                                              Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)
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Załącznik nr 4 

Projekt umowy 

UMOWA 

zawarta w dniu …………. r. w ………….., pomiędzy: 

…………………………….
…………………………….

zwanym w treści umowy Zamawiającym, a: 
...............................................................................................................................................................  z
siedzibą  w  ................................................,  ul.  .............................  NIP  .........................................
REGON .............................
reprezentowanym przez: 
........................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

§ 1
Podstawa umowy

Umowa  niniejsza  została  zawarta  w  rezultacie  zapytania  cenowego  na  usługę  pn.  Dostawa  sprzętu
komputerowego w ramach projektu grantowego „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie
kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

§ 2
Przedmiot umowy, termin dostawy i cena

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  ….. zestawów komputerów ………………………
zgodnie z ofertą z dnia …………………. w terminie  do dnia ………………. . 

2. Wykonawca udziela gwarancji  i rękojmi na zakupiony sprzęt zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Wraz  z  towarem  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszelkie  dokumenty  gwarancyjne,

instrukcje obsługi w języku polskim i inne dokumenty  związane z towarem. 
4. Towar  określony  w  ust.  1  dostarczony  zostanie  transportem  Wykonawcy  i  na  jego  koszt  na

następujący adres:
 - ………………………………………...

5. Cena  netto  za  zadanie  wynosi:…………………….  łącznie   brutto  ………..  zł   (  słownie:
……………………………………) 

§ 3
Odbiór towaru

7. Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
8. Odbiór  towaru  zostanie  potwierdzony  protokołem,  podpisanym  przez  przedstawicieli  każdej  ze

stron.
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9. Osoby  odpowiedzialne  za  odbiór  towaru  oraz  podpisywanie  protokołów  odbioru:  po  stronie
Zamawiającego – ……………, po stronie Wykonawcy - ..................................... .  

§ 4
Postanowienia finansowe i handlowe

1. Zamawiający  ureguluje  należność  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w formie  przelewu na
rachunek wskazany na fakturze  wystawionej  na  podstawie  protokołu  odbioru potwierdzającego
zgodność dostawy z wymaganiami określonymi w ofercie i niniejszą umową w terminie 14 dni od
daty prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Zamawiający  oświadcza,  że  nie  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  i  posiada  NIP:
………………………………..

3. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  i  posiada
NIP: ....................................... . 

§ 5
Odstąpienie od umowy

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) jeżeli  Wykonawca nie  podjął wykonania obowiązków wynikających  z niniejszej  umowy lub
przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 15
dni;
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

7. Odstąpienie  od  umowy wymaga  formy pisemnej  i  winno być  dokonane  w  terminie  14  dni  od
powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

§ 6
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości  20% wartości  przedmiotu  umowy określonej  w § 2 ust.  5,   gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy  określonej w § 2 ust. 5,  nie dostarczonego w
terminie za każdy dzień zwłoki,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji -  2% wartości
umownej  towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki,  jednak nie  więcej niż 20%
wartości towaru dostarczonego z wadą.

 2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  w wysokości  20% wartości  przedmiotu  umowy
określonej w § 2 ust. 5 ,   gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada
Zamawiający,
3.Zamawiajacy  może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
4. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kary umownej   z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7
Zmiana umowy

1.  Zawarta umowa może zostać zmienia w zakresie określonym w ust. 2. za obopólnym porozumieniem
stron na uprzedni  pisemny wniosek jednej z nich. 
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2. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy: 
a) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży

w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 
b) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt

a) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej
umowie, 

c) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku
zmiany przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia), 

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: gdy wykonanie zamówienia w
określonym  pierwotnie  terminie  nie  leży  w  interesie  Zamawiającego  w  tym  również  skrócenie
terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu stron
umowy,  z  powodu działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  dostawy w określonym
pierwotnie  terminie  o  czas  działania  siły  wyższej  oraz  potrzebny  do  usunięcia  skutków  tego
działania, 

e)  Możliwość  zmiany  towaru  na  towar  o  lepszych  parametrach  w  ramach  utrzymanej  ceny  w
przypadku  gdy towar  objęty  zamówieniem  został  wycofany  z  produkcji  i  zastąpiony  innym  o
parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego.

f)  Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Klauzula 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  ……………..
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest ………………, kontakt:
adres e-mail: …………………
- Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w  trybie
Wytycznych  kwalifikowalności-  zapytanie  ofertowe  wg  procedury  umieszczenia  w  Bazie
Konkurencyjności na podstawie punktu 6.5.2;
- odbiorcami  danych  osobowych  Wykonawcy  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.  10 - 14 ustawy  z dnia 6 września 2001r  o
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz.  1330)
- dane  osobowe  Wykonawcy   będą  przechowywane,  przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia
rozliczalności projektu;
- obowiązek podania  przez  Wykonawcę danych  osobowych bezpośrednio  Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o
wartości  poniżej  30 000 euro,   bez którego nie  można udzielić  zamówienia  w przypadku  wyboru
najkorzystniejszej oferty; 
- w  odniesieniu  do  danych  osobowych  Wykonawcy   decyzje  nie  będą  podejmowane  w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
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 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,
 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:

 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.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Zamawiającego  powierzyć  realizacji  umowy  innemu
Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla

Zamawiającego. 
5. Wykonawca  deklaruje  gotowość  do  poddania  się  w  każdej  chwili  audytowi  ze  strony

Zamawiającego oraz kontrolom przez uprawnione podmioty krajowe i europejskie.
6. Umowa  niniejsza  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  1

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

    Wykonawca:                                                                                              Zamawiający:

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

*niepotrzebne skreślić/usunąć
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