Lesko, 16.07.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/9.4/2018
na zakup i dostawę wyposażenia klasopracowni do przedmiotów zawodowych przez Powiat
Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach realizacji projektu

„Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły
z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” nr RPPK.09.04.00-18-0007/17-00
prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
I. Informacje o postępowaniu
1. Tryb prowadzonego postępowania
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579)
2. Zamawiający
Powiat Leski/ Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła II 18 a 38-600
Lesko,
www. zstia.lesko.pl
3. Tytuł i nazwa zamówienia
Zapytanie ofertowe nr 03/9.4/2018 na zakup i dostawę wyposażenia klasopracowni do
przedmiotów zawodowych przez Powiat Leski/ Zespól Szkół Technicznych
i Artystycznych w Lesku w ramach
realizacji
projektu
„Kształcenie

uczniów w powiązaniu z potrzebami
pracodawców.
z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”.

Współpraca

szkoły

4. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 24.07.2018 r. do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół
Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko biuro nr 1
sekretariat szkoły lub w formie elektronicznej na adres e-mail projektlesko@wp.pl.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Katarzyna Juźwik
Tel. 13 469 66 73
6. Opis sposobu przygotowania i składania ofert
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera
lub pocztą (liczy się data wpływu do zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na wskazany adres (z zaznaczeniem w temacie e-maila numeru zapytania
ofertowego, do którego odnosi się oferta) z załączonym skanem oferty. zaleca się aby każda ze stron
oferty oraz załączniki były podpisane. E-mail musi zostać zarejestrowany na serwerze
Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.
1) Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę pisemną należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
3) w przypadku składania oferty pisemnej na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego,
nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na Zapytanie Ofertowe nr 03/9.4/2018
4) Oferta powinna zostać opatrzona pieczęcią firmową (jeśli dotyczy).
5) Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6) w przypadku składania oferty drogą elektroniczną, każda ze stron oferty oraz załączniki muszą być
zeskanowane oraz podpisane zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
7) Wykonawca powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
8) Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
9) Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN.
10) Podana cena powinna być wyrażona w kwocie netto oraz brutto.
11) Zamawiający będzie związany ofertą przez okres 30 dni od ustalonej daty składania ofert.
12) Oferty zostaną otwarte niezwłocznie po wyznaczonym terminie składania ofert w siedzibie
Zamawiającego.
13) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Kategoria ogłoszenia – rodzaj zamówienia
Dostawa
8. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:
1) umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego,
2) umieszczenie na stronie www. zstia.lesko.pl
3) na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
9. Informacja na temat porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie nie jest objęte porozumieniem w sprawie zamówień rządowych.
10. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy bez podania przyczyn.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
3) Zamawiający wskazuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu
art. 66 Kodeksu cywilnego (ustawa z 23.04.1964 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
II. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni do przedmiotów zawodowych w ramach projektu

„Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły
z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”

Szczegóły zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni do przedmiotów
zawodowych.

Część I Zestawienie artykułów gastronomicznych
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych- naczynia i akcesoria kuchenne
Pozycja
1.
2.
3.
4.
5.

Zestawienie materiałów i urządzeo
Zestaw do carvingu (noże): 4 kpl/ , 1 kpl. to 80
części, metal +drewno
Filiżanki do kawy: 50 kpl. , kolor biały z arko loku
Zestaw naczyo dekoracyjnych ( kwadratowe):
4 komplety - 4 zestawy kolor biel
Dekorator do ciast: 5szt -metalowe koocówki z
rękawami silikonowymi
Półmiski: 10szt – arko lok białe

8.

Stolnica: 3szt tworzywo sztuczne, okrągłe średnica
70 cm z atestem dopuszczalności do kontaktu z
żywnością
Blachy do pieca: 4szt., 53cm x32,5 cm głębokośd 15
cm
Dzbanki do soków: 6szt. – 2L szkło

9.

Flakoniki: 6szt , białe szkło

10.

Świeczniki: 6szt ., białe szkło

11.

Patery na torty: 3szt. szkło przeźroczyste, okrągłe

12.

Pojemniki na ciasto: 3szt na dużą blachę plastik

13.

Radełka: 3szt – metalowe

14.

Wałki do ciast: 4szt silikonowe

15.

Bulionówki: 20szt ., 20 kompletów białe arkorok
pojemnośd 290ml
Patelnie 4szt . średnica 2 szt. x28cm,2 szt. x26cm

6.

7.

16.

17.
18.

Blachy 6szt - blachy prostokątne z odpinanym
dnem 34cmx24cm
Shaker 10szt, metalowe 0,5 L poj.

20.

Szklanki do kawa latte komplet 6szt. szkło
przeźroczyste białe
Termosy konferencyjne 2szt - 3l ze stali nierdzewnej

21.

Termosy do żywności cateringowe poj. 12 L - 2szt

22.

Tace kelnerskie okrągłe 4szt – 2 szt. - 40cm, 2 szt. 35,5 cm z powłoką antypoślizgową, drewno
laminowane
Tace kelnerskie prostokątne 4 szt. – 2 szt. - 40,5 cm
x 30, 5 cm , 2szt. – 37 cm x 53 cm z powłoką
antypoślizgową, drewno laminowane

19.

23.

Częśd II Meble szkolne
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

1.

Stanowiska komputerowe: 9szt stoły dł. 155xszer80
wys. 75 płyta laminowana meblowa kolor jabłoo.
certyfikat dopuszczający do użytkowania
w jednostkach oświatowych.
Okres gwarancji min.24 miesiące.

Pracownia informatyczna

Pozycja
1.

Zestawienie sprzętu i wyposażenia
Stolik komputerowy z półką na komputer
i szufladą na klawiaturę: 20 sztuk – kolor
buk, wymiary 1-os. 850x600x760.
certyfikat dopuszczający do użytkowania
w jednostkach oświatowych. Okres gwarancji
min.24 miesiące.

2.
Krzesło obrotowe: 32 sztuki , twarde wysokie
oparcie, obicie kolor granat - Szerokośd siedziska 44 cm
Głęb. siedziska (regulowana) 39,5- 42 cm
Wysokośd (regulowana) 94,5- 115,5 cm
Średnica podstawy - Fi 64,5 cm
Waga - 12 kg . Certyfikat dopuszczający do
użytkowania w jednostkach oświatowych.

Okres gwarancji min.24 miesiące.

Pracownia ekonomiczna

Pozycja
1.

2.

Wykaz sprzętu i urządzeo
Stoliki.-20 sztuk , kolor czarny, Roz. Blatu
60 cmx40 cm, wysokośd 75 cm, odległośd
między górną półką a klawiaturą 7 cm , rama
stalowa. Certyfikat dopuszczający do
użytkowania w jednostkach oświatowych.
Okres gwarancji min.24 miesiące.
Krzesła obrotowe.-20 sztuk kolor czarny,
podłokietniki, wysokośd regulowanapodnośnik pneumatyczny. Wysokośd 990mm
do 1170 mm .Certyfikat dopuszczający do
użytkowania w jednostkach oświatowych.
Okres gwarancji min.24 miesiące.

Pracownia rysunku
Pozycja
1.

Zestawienie narzędzi
1. Biurko kreślarskie z regulowanym
blatem: 10 sztuk , kolor buk, wymiary
50cm x70 cm . Certyfikat

dopuszczający do użytkowania w
jednostkach oświatowych. Okres
gwarancji min.24 miesiące.

Częśd III Pracownia żywienia i usług gastronomicznych- rolety na okna

1.

Rolety na okna: 4szt dzieo-noc 4szt szer. 245x wys.
225 w prowadnicy

Częśd IV Meble gastronomiczne
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

1.

2.

Stoły robocze ze stali nierdzewnej: 2szt – jeden szt.
dł. 230cm x szer. 60cm, wys. 85cm- stal
nierdzewna 2 szt. – 200 dł. x70 szer. x 85 wys. - stal
nierdzewna
Zlewy ze stali nierdzewnej wraz z szafką: 1szt . szer.

70 x60 dł wys. 85 ze stali nierdzewnej
Szafka z szufladami ze stali nierdzewnej: 1szt ,
dł120x szer70 wys. 85
Szafa przesuwna: 1szt dł. 180/szer70/200 wys. min
200
Regał z pułkami ze stali nierdzewnej: 1szt , dł. 280 x
szer. 70 wys. 180
Szafka na sprzęt (garnki, blachy): 1szt , 135dł x szer.
70 wys. 180
Półki wiszące - standard : 2szt

3.
4.
5.
6.
7.

Stanowisko do dezynfekcji jaj (Lodówka mała do
przechowywania jaj,
zlew roboczy- jednokomorowy, blat – stolik ze stali
nierdzewnej bez naświetlacza wymiary 50X50 : 1
sztuka

8.

Częśd V Urządzenia AGD
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

1. Miksery: 2szt . planetarne metal, + akcesoria, moc
1200 wat minimum. Okres gwarancji min.24 miesiące.
2.
Blendery 2szt. 1200 wat. + akcesoria. Okres gwarancji
min.24 miesiące.

Kostkarka do lodu 1szt - 20 kg/ 24 h, wymiary 37 cmx
29 cm x 35,5 cm, zbiornik na wodę. Okres gwarancji

3.

min.24 miesiące.

4.

Wagi kuchenne 2szt z misą, metalowe. Okres
gwarancji min.24 miesiące.

5.

Ostrzałka do noży 1szt – elektryczna, moc 150 wat.
Okres gwarancji min.24 miesiące.

Częśd VI Wyposażenie ogrodu przyszkolnego
Pracownia architektury krajobrazu

pozycja
1.

Wykaz sprzętu i urządzeo
waga elektronarzędzi ok. 2,5-3,5 kg
Szklarnia z poliwęglanu: 1 sztuka szklarnia
z możliwością zamontowania w niej systemu
otwierania okien wentylacyjnych,
podwieszenia półek, stelażem pod fundament

2.
3.

i systemem nawadniania. Wymiary 3 m x 6m
z możliwością podwieszania półek.
Stół do uprawy zalewowy: 1 sztuka . Wymiary
1.20x2,60 z nadstawką
DUŻY KOMPOSTOWNIK - 800L 1 sztuka,
materiał tworzywo sztuczne.

Częśd VII Materiały ogrodzeniowe
Pracownia architektury krajobrazu

1.
2.

3.
4.
5.

siatka ogrodzeniowa: 50 mb( , wysokośd siatki
2,20 m
słupki ogrodzeniowe profil 50 mmX50mm
metalowy, 40 szt. wysokośd 3 m – 1 słupek,
zadaszony
obejmy do ogrodzenia: 40 sztuk
drut ogrodzeniowy: 144 mb
bramka ogrodowa: 1 sztuka 100 x200

Częśd VIII Elektronarzędzia ogrodnicze
Pracownia architektury krajobrazu

1.

Podkaszarka akumulatorowa: 1 sztuka (zasięg
roboczy ok. 25 cm) V 80. Okres gwarancji
min.24 miesiące.

2.

3.

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe: 1
sztuka (zasięg roboczy ok. 40-50 cm), V 80.
Okres gwarancji min.24 miesiące.
Akumulatorowa dmuchawa do liści: 1 sztuka
prędkośd strumienia powietrza min 60m/s,
akumulator 24-80V). Okres gwarancji min.24
miesiące.

4.

Rozdrabniacz do gałęzi : 1 sztuka ,
Moc znamionowa 2500 W
Maksymalna średnica gałęzi 45 mm
Prędkośd obrotowa 40 obr./min
Pojemnośd zbiornika 67 l
Waga 27,6 kg. Okres gwarancji min.24
miesiące.

Częśd IX Narzędzia
Pracownia rzeźby
1.

2.

Komplet snycerski w drewnianej
kasecie - 12 cz. Dłuta rzeźbiarskie .
Okres gwarancji min.24 miesiące.
Koło garncarskie mocny, dobrze
regulowany napęd 370 W;
- zasilanie 230 V;
- przenoszenie napędu poprzez
cichobieżny pasek wieloklinowy;
- regulowana wysokośd robocza
ok. 550 i 690 mm);
- możliwośd regulacji wysokości,
nachylenia oraz pozycji siedziska
w stosunku do koła (siedzisko
opcjonalnie);
- talerz obrotowy o średnicy ok. 340
mm;
- makssymalna prędkośd obrotów
toczka 250 obr/min;
- możliwośd wyboru kierunku pracy
w lewo i w prawo;
- duża, łatwo demontowalna
wanienka chroniąca przed
rozpryskiwaniem z zamykanym
odpływem;
- wanienka chroniąca przed
rozpryskiwaniem z wbudowaną półką
do odkładania narzędzi;
- duża powierzchnia do odstawiania ze
sklejki o wodoodpornej powłoce;
- talerz obrotowy przygotowany do
szybko wymienialnych płyt MDF
(2 płyty w zestawie);

Okres gwarancji min.24 miesiące.
Częśd X Wyposażenie elektroniczne
Pracownia ekonomiczna

Pozycja
1.

Wykaz sprzętu i urządzeo
Kasa fiskalna -1 sztuka kolor czarno- biała,
plastik, wymiar 300x 120x 300 mm, masa 3,75,
liczba nazw towaru 20 000, liczba ksjerów 32 z

2.

3.

4.

nazwą, hasłami i różnymi uprawnieniami, nazwa
towarów 40 znaków, pojemnośd bufora online
10 000 , szerokośd papieru 1 rolka po 57 mm ,
wyświetlacze 2 ekrany LCD niebieskiegraficzne- 8 i 4 linie tekstu, klawisze
bezpośredniej sprzedaży 27x4 poziomy,
Złącza komunikacyjne 3xRS 232, 1x USB A, 1x
USB,1 x Ethernet czytnik kodów, terminal
płatniczy, modem, monitoring, drukarka
zamówieo, pin pad, multiplekser, klawiatura
USB, pendrive, kody dowiązane 10 000,
funkcjonalny mechanizm drukujący. Okres
gwarancji min.24 miesiące.
Ekran na trójnogu -1 sztuka , rozm. 200 cm x
200 cm, format 1:1, rodzaj powierzchni Matt
White, współczynnik odbicia 1.0, czarne ramki,
składany trójnóg, uchwyt do przenoszenia i
regulacji wysokości, ramię do ustawienia pod
kątem, metalowa obudowa ekranu, gumowe
koocówki nóżek, kaseta kolor czarny. Okres
gwarancji min.24 miesiące.
Projektor multimedialny – 2 sztuki
Kolor- biały, materiał- plastik
Interfejs- COM (RS-232 Mini USB, wyjście
słuchawkowe-stereo 3,5 mm
Złącze karty pamięci- USB
Komunikacja- przewodowa
Wyposażenie/funkcje- Kesington Lock,
Lampa :DLP
Jasnośd 3300 ANSI
Moc Lampy 203 W
Min. wielkośd obrazu 30
Maks. Wielkośd obrazu 300
Rozdzielczośd podstawowa 1280x800. Okres
gwarancji min.24 miesiące.
Telefon z automatyczną sekretarką i faksem
Maksymalna prędkośd modemu 9600/s
(dobierana automatycznie )
28- stronicowa pamięd
Duży zasięg rozmowy od skrzynki
stacjonarnej
Posiada skrzynkę telefoniczną
64 odcienie szarości
System głośno mówiący
Dwuliniowy wyświetlacz LCD
Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do
funkcji telefax oraz książki telefonicznej
W zestawie: urządzanie, słuchawka
bezprzewodowa, kable podłączeniowe,

5.

6.

instrukcja, startowa rolka papieru
termicznego.
Kopiowanie komunikaty na wyświetlaczu
LCD
Wydruk raportów w języku polskim
Wybieranie jedno przyciskowe (10 wpisów)
18 minutowe
Druk na papierze termo-czułym
Obsługa funkcji identyfikacji abonenta
wywołującego
Elektroniczna regulacja głośności słuchawki,
systemu głośno mówiącego, automatu
zgłoszeniowego oraz dzwonka. Okres
gwarancji min.24 miesiące.
Niszczarka – 1 sztuka
Zastosowanie do papieru, kart kredytowych
oraz nośników optycznych typu, typu CD,
DVD, BluRay.
Sprawne niszczenie do 25 arkuszy papieru w
rozmiarze A4, zamieniając dokumenty w
ścinki o szerokości ok. 4 mm
Wyposażona w blokadę bezpieczeostwa oraz
wyłącznika termicznego.
Ilośd niszczonych kartek: do 25
Pojemnośd kosza: do 20L
Poziom bezpieczeostwa:DIN3
Kolor: czarny
Funkcje dodatkowe niszczarki:
Niszczenie papieru: TAK
Niszczenie płyt CD/DVD/BD: TAK
Niszczenie kart kredytowych: TAK
Autostart: TAK
Oddzielny pojemnik: TAK
Rewers: TAK
Wyłącznik termiczny: TAK. Okres gwarancji
min.24 miesiące.
Bindownica – 1 sztuka manualna
 wzmocniony mechanizm bindujący
 wysoka wydajnośd
 system wyłączania 21 noży
 oprawia do 510 kartek, dziurkuje do
26 kartek
 konstrukcja metalowa
 kolor: czarno-szary
 gwarancja 24 m-ce.
Specyfikacja:
bindownica do grzbietów plastikowych
wzmocniony mechanizm bindujący,
wygodna dźwignia do dziurkowania,

osobna dźwignia do otwierania grzbietów
umożliwiająca jednoczesne dziurkowanie i
zakładanie na grzbiet już przedziurkowanych
kartek
regulator szerokości marginesu dziurkowania
(3-6 mm)
czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości
dziurkowanych kartek
system wyłączania 21 noży dziurkujących
pozwalający na dopasowanie ilości dziurek
do rozmiaru dokumentu
jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy
papieru
oprawa dokumentów o objętości do 510
kartek formatu A4
funkcjonalny pojemnik na ścinki. Okres
gwarancji min.24 miesiące.

Częśd XI Materiały biurowe
Pracownia rysunku
1.

Zestaw kreślarski z krzywikami
10 sztuk.

Częśd XII Sprzęt elektronicznych
Pracownia fotografii i filmu
1.

2.
3.

4.

Aparat fotograficzny + obiektyw 1855: 3 szt. Okres gwarancji min.24
miesiące.
Obiektyw 50 mm f/1,4 : 1 sztuka.
Okres gwarancji min.24 miesiące.
ZESTAW Lamp studyjnych(2x Lampa
błyskowa 2 x Statyw 200CM, Srebrna
parasolka, CZASZA 7’’): 1szt. Okres

gwarancji min.24 miesiące.
Kamera: 1 sztuka. Okres gwarancji
min.24 miesiące.

5.
6.
7.

stół bezcieniowy: 1 szt.

Okres

gwarancji min.24 miesiące.
lampa błyskowa: 1 szt. Okres
gwarancji min.24 miesiące.
statyw fotograficzny: 1 szt. Okres
gwarancji min.24 miesiące.

Częśd XIII Programy komputerowe

1.

Program komputerowy do planowania żywieniagastronomia : 5szt

WW. asortyment należy dostarczyć w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym do
siedziby Zamawiającego tj. Powiat Leski/ Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,
al. Jana Pawła II 18 a 38-600 Lesko,
2. Informacja o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
3. Informacja o ofertach częściowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Informacja o opcjach
Zamawiający nie dopuszcza opcji.
5. Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie będzie realizowane od momentu podpisania umowy do dnia 20.08.2018r.
Weryfikacja kompletności zakupu polegać będzie na przeliczeniu ilości zamówionego asortymentu.
III. Ocena oferty
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena 80 %, inne: ………… %
Wzór przyznania punktacji:
Cn / Cb x 80 % = przyznane punkty.
(Cn – najniższa zaoferowana cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty rozpatrywanej,
100% – wskaźnik stały)

Czas trwania gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej
-------------------------------------------------------------------------------x 20% = ilość punktów
Najdłuższy czas trwania gwarancji (liczba miesięcy)
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie
oświadczenia.
2. Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań
określonych w zapytaniu ofertowym,
b) Oferentów powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
6. Warunki umowy oraz jej zmiany
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo
do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się
do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku
z jego wycofaniem, zmianą nazwy. w powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż
cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego
towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy
dokumenty potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 10
dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy nastąpią istotne zmiany w realizowanym wniosku o dofinansowanie projektu,
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie
z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności
terminu realizacji wykonania umowy.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest
zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020”
Warunki przyszłej umowy opisuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

7.Dokument/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) formularz oferty wraz ze stanowiącymi jej element oświadczeniami,
8. Zamówienia uzupełniające
Brak zamówień uzupełniających.
9.Płatność:
Płatność będzie realizowana po zakupie wyposażenia do klasopracowni do przedmiotów zawodowych
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przez
Zamawiającego zamówionego wyposażenia klasopracowni do przedmiotów zawodowych na
podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o
terminie i miejscu podpisania umowy. O wyborze Zamawiający zawiadomi Oferentów za
pośrednictwem strony internetowej zamawiającego www.zstia.lesko.pl

…………………………………..
( data i podpis zatwierdzająceg
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

…………..………………….
.............................................
(nazwa i adres wykonawcy)
tel. ..............................
Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,
al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579),
a także zgodnie z Rozdziałem VI „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020” na zakup i dostawę wyposażenia klasopracowni do przedmiotów
zawodowych do Zespól Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach realizacji projektu
„Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły
z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”.
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu za kwotę :

Zestawienie artykułów gastronomicznych
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych- naczynia i akcesoria kuchenne
Pozycja Zestawienie materiałów i urządzeo

Cena netto

Cena brutto

Okres

gwarancji
1.

Zestaw do carvingu (noże): 4 kpl/ ,
1 kpl. to 80 części, metal +drewno

2.

Filiżanki do kawy: 50 kpl. , kolor biały z arko
loku

3.

Zestaw naczyo dekoracyjnych ( kwadratowe):
4 komplety - 4 zestawy kolor biel

4.

Dekorator do ciast: 5szt -metalowe koocówki z
rękawami silikonowymi

5.

Półmiski: 10szt – arko lok białe

6.

Stolnica: 3szt tworzywo sztuczne, okrągłe
średnica 70 cm z atestem dopuszczalności do
kontaktu z żywnością

7.

Blachy do pieca: 4szt., 53cm x32,5 cm głębokośd
15 cm

8.

Dzbanki do soków: 6szt. – 2L szkło

9.

Flakoniki: 6szt , białe szkło

10.

Świeczniki: 6szt ., białe szkło

11.

Patery na torty: 3szt. szkło przeźroczyste,
okrągłe

12.

Pojemniki na ciasto: 3szt na dużą blachę plastik

13.

Radełka: 3szt – metalowe

14.

Wałki do ciast: 4szt silikonowe

15.

Bulionówki: 20szt ., 20 kompletów białe arkorok
pojemnośd 290ml
Patelnie 4szt . średnica 2 szt. x28cm,2 szt. x26cm

16.
17.
18.

Blachy 6szt - blachy prostokątne z odpinanym
dnem 34cmx24cm
Shaker 10szt, metalowe 0,5 L poj.

19.

Szklanki do kawa latte komplet 6szt. szkło
przeźroczyste białe

20.

Termosy konferencyjne 2szt - 3l ze stali
nierdzewnej

21.

Termosy do żywności cateringowe poj. 12 L 2szt

22.

Tace kelnerskie okrągłe 4szt – 2 szt. - 40cm, 2
szt. - 35,5 cm z powłoką antypoślizgową,
drewno laminowane

23.

Tace kelnerskie prostokątne 4 szt. – 2 szt. - 40,5
cm x 30, 5 cm , 2szt. – 37 cm x 53 cm z powłoką
antypoślizgową, drewno laminowane

Meble szkolne
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

1.

Stanowiska komputerowe: 9szt stoły dł.
155xszer80 wys. 75 płyta laminowana meblowa
kolor jabłoo .

Pracownia informatyczna

Pozycja Zestawienie sprzętu i wyposażenia
1.
1. Stolik komputerowy z półką na
komputer
i szufladą na klawiaturę: 20 sztuk –
kolor buk, wymiary 1-os.

Cena netto

Cena brutto

Okres gwarancji

850x600x760.
certyfikat
2.
2. Krzesło obrotowe: 32 sztuki , twarde
wysokie oparcie, obicie kolor granat Szerokośd siedziska - 44 cm
Głęb. siedziska (regulowana) 39,5- 42
cm
Wysokośd (regulowana) 94,5- 115,5 cm
Średnica podstawy - Fi 64,5 cm
Waga - 12 kg

Pracownia ekonomiczna

Pozycj
a
1.

2.

Wykaz sprzętu i urządzeo

Cena netto

Cena brutto

Okres
gwarancji

Stoliki.-20 sztuk , kolor czarny, Roz. Blatu
60 cmx40 cm, wysokośd 75 cm, odległośd między
górną półką a klawiaturą 7 cm , rama stalowa.
Krzesła obrotowe.-20 sztuk kolor czarny,
podłokietniki, wysokośd regulowana- podnośnik
pneumatyczny. Wysokośd 990mm do 1170 mm .

Pracownia rysunku
Pozycja
1.

Zestawienie narzędzi

Cena netto

1. Biurko kreślarskie z
regulowanym blatem: 10
sztuk , kolor buk, wymiary
50cm x70 cm

Pracownia żywienia i usług gastronomicznych- rolety na okna

1.

Rolety na okna: 4szt dzieo-noc 4szt szer. 245x
wys. 225 w prowadnicy

Meble gastronomiczne
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

1.

Stoły robocze ze stali nierdzewnej: 2szt – jeden
szt. dł. 230cm x szer. 60cm, wys. 85cm- stal
nierdzewna 2 szt. – 200 dł. x70 szer. x 85 wys. stal nierdzewna

Cena brutto

Okres gwarancji

2.

Zlewy ze stali nierdzewnej wraz z szafką: 1szt .
szer. 70 x60 dł wys. 85 ze stali nierdzewnej

3.

Szafka z szufladami ze stali nierdzewnej: 1szt ,
dł120x szer70 wys. 85

4.

Szafa przesuwna: 1szt dł. 180/szer70/200 wys.
min 200
Regał z pułkami ze stali nierdzewnej: 1szt , dł.
280 x szer. 70 wys. 180

5.

6.

Szafka na sprzęt (garnki, blachy): 1szt , 135dł x
szer. 70 wys. 180

7.

Półki wiszące - standard : 2szt

8.

Stanowisko do dezynfekcji jaj (Lodówka mała do
przechowywania jaj,
zlew roboczy- jednokomorowy, blat – stolik ze
stali nierdzewnej bez naświetlacza wymiary
50X50 : 1 sztuka

Urządzenia AGD
Pracownia żywienia i usług gastronomicznych

1. Miksery: 2szt . planetarne metal, + akcesoria, moc
1200 wat minimum
2. Blendery 2szt. 1200 wat. + akcesoria
3. Kostkarka do lodu 1szt - 20 kg/ 24 h, wymiary 37
cmx 29 cm x 35,5 cm, zbiornik na wodę
4. Wagi kuchenne 2szt z misą, metalowe
5. Ostrzałka do noży 1szt – elektryczna, moc 150 wat.

Wyposażenie ogrodu przyszkolnego
Pracownia architektury krajobrazu

pozycja

Wykaz sprzętu i urządzeo
waga sprzętów ok. 2,5-3,5 kg dla

Cena brutto

Cena netto

Okres gwarancji

dziewcząt
1.

2.
3.

Szklarnia z poliwęglanu: 1 sztuka
szklarnia
z możliwością zamontowania w niej
systemu otwierania okien
wentylacyjnych, podwieszenia półek,
stelażem pod fundament
i systemem nawadniania. Wymiary 3
m x 6m
z możliwością podwieszania półek.
Stół do uprawy zalewowy: 1 sztuka .
Wymiary 1.20x2,60 z nadstawką
DUŻY KOMPOSTOWNIK - 800L 1
sztuka, materiał tworzywo sztuczne.

Materiały ogrodzeniowe
Pracownia architektury krajobrazu

1.
2.

3.
4.
5.

siatka ogrodzeniowa: 50 mb( , wysokośd
siatki 2,20 m
słupki ogrodzeniowe profil 50
mmX50mm metalowy, 40 szt. wysokośd
3 m – 1 słupek, zadaszony
obejmy do ogrodzenia: 40 sztuk
drut ogrodzeniowy: 144 mb
bramka ogrodowa: 1 sztuka 100 x200

Elektronarzędzia ogrodnicze
Pracownia architektury krajobrazu

1.

Podkaszarka akumulatorowa: 1 sztuka
(zasięg roboczy ok. 25 cm) V 80

2.

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe:
1 sztuka (zasięg roboczy ok. 40-50 cm),
V 80
Akumulatorowa dmuchawa do liści: 1
sztuka prędkośd strumienia powietrza
min 60m/s, akumulator 24-80V)
Rozdrabniacz do gałęzi : 1 sztuka ,

3.

4.

Moc znamionowa 2500 W
Maksymalna średnica gałęzi 45 mm
Prędkośd obrotowa 40 obr./min
Pojemnośd zbiornika 67 l
Waga 27,6 kg

Narzędzia
Pracownia rzeźby
1.

Komplet snycerski NAREX
Standard w drewnianej kasecie 12 cz. Dłuta rzeźbiarskie

2.

Koło garncarskie mocny, dobrze
regulowany napęd 370 W;
- zasilanie 230 V;
- przenoszenie napędu poprzez
cichobieżny pasek wieloklinowy;
- regulowana wysokośd robocza
(550 i 690 mm);
- możliwośd regulacji wysokości,
nachylenia oraz pozycji siedziska
w stosunku do koła (siedzisko
opcjonalnie);
- talerz obrotowy o średnicy 340
mm;
- makssymalna prędkośd
obrotów toczka 250 obr/min;
- możliwośd wyboru kierunku
pracy
w lewo i w prawo;
- duża, łatwo demontowalna
wanienka chroniąca przed
rozpryskiwaniem z zamykanym
odpływem;
- wanienka chroniąca przed
rozpryskiwaniem z wbudowaną
półką do odkładania narzędzi;
- duża powierzchnia do
odstawiania ze sklejki o
wodoodpornej powłoce;
- talerz obrotowy przygotowany

do szybko wymienialnych płyt
MDF
(2 płyty w zestawie);
- wymiary: 53 x 120 x 55 cm;

Wyposażenie elektroniczne
Pracownia ekonomiczna

Pozycja
1.

2.

3.

4.

Wykaz sprzętu i urządzeo
Kasa fiskalna -1 sztuka kolor czarno- biała,
plastik, wymiar 300x 120x 300 mm, masa 3,75,
liczba nazw towaru 20 000, liczba ksjerów 32 z
nazwą, hasłami i różnymi uprawnieniami, nazwa
towarów 40 znaków, pojemnośd bufora online
10 000 , szerokośd papieru 1 rolka po 57 mm ,
wyświetlacze 2 ekrany LCD niebieskie- graficzne8 i 4 linie tekstu, klawisze bezpośredniej
sprzedaży 27x4 poziomy,
Złącza komunikacyjne 3xRS 232, 1x USB A, 1x
USB,1 x Ethernet czytnik kodów, terminal
płatniczy, modem, monitoring, drukarka
zamówieo, pin pad, multiplekser, klawiatura USB,
pendrive, kody dowiązane 10 000, funkcjonalny
mechanizm drukujący.
Ekran na trójnogu -1 sztuka , rozm. 200 cm x
200 cm, format 1:1, rodzaj powierzchni Matt
White, współczynnik odbicia 1.0, czarne ramki,
składany trójnóg, uchwyt do przenoszenia i
regulacji wysokości, ramię do ustawienia pod
kątem, metalowa obudowa ekranu, gumowe
koocówki nóżek, kaseta kolor czarny.
Projektor multimedialny – 2 sztuki
Kolor- biały, materiał- plastik
Interfejs- COM (RS-232 Mini USB, wyjście
słuchawkowe-stereo 3,5 mm
Złącze karty pamięci- USB
Komunikacja- przewodowa
Wyposażenie/funkcje- Kesington Lock, Lampa
:DLP
Jasnośd 3300 ANSI
Moc Lampy 203 W
Min. wielkośd obrazu 30
Maks. Wielkośd obrazu 300
Rozdzielczośd podstawowa 1280x800
Telefon z automatyczną sekretarką i faksem
Maksymalna prędkośd modemu 9600/s
(dobierana automatycznie )

Cena netto

Cena brutto

5.

28- stronicowa pamięd
Duży zasięg rozmowy od skrzynki stacjonarnej
Posiada skrzynkę telefoniczną
64 odcienie szarości
System głośno mówiący
Dwuliniowy wyświetlacz LCD
Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do
funkcji telefax oraz książki telefonicznej
W zestawie: urządzanie, słuchawka
bezprzewodowa, kable podłączeniowe,
instrukcja, startowa rolka papieru
termicznego.
Kopiowanie komunikaty na wyświetlaczu LCD
Wydruk raportów w języku polskim
Wybieranie jedno przyciskowe (10 wpisów)
18 minutowe
Druk na papierze termo-czułym
Obsługa funkcji identyfikacji abonenta
wywołującego
Elektroniczna regulacja głośności słuchawki,
systemu głośno mówiącego, automatu
zgłoszeniowego oraz dzwonka
Niszczarka – 1 sztuka
Zastosowanie do papieru, kart kredytowych
oraz nośników optycznych typu, typu CD,
DVD, czy BluRay.
Sprawne niszczenie do 25 arkuszy papieru w
rozmiarze A4, zamieniając dokumenty w ścinki
o szerokości ok. 4 mm
Potrzebna w biurze.
Wyposażona w blokadę bezpieczeostwa oraz
wyłącznika termicznego.
Ilośd niszczonych kartek: do 25
Pojemnośd kosza: do 20L
Poziom bezpieczeostwa:DIN3
Prędkośd cięcia:2.5 m/min
Rodzaj cięcia: ścinki 4 mm*210,
gł.*380szer.*mm+
Zasilanie:230V
Gwarancja:48 miesiące
Kolor: czarny
Funkcje dodatkowe niszczarki:
Niszczenie papieru: TAK
Niszczenie płyt CD/DVD/BD: TAK
Niszczenie kart kredytowych: TAK
Autostart: TAK
Oddzielny pojemnik: TAK
Rewers: TAK
Wyłącznik termiczny: TAK

6.

Bindownica – 1 sztuka manualna
 wzmocniony mechanizm bindujący
 wysoka wydajnośd
 system wyłączania 21 noży
 oprawia do 510 kartek, dziurkuje do
26 kartek
 konstrukcja metalowa
 kolor: czarno-szary
 gwarancja 24 m-ce.
Specyfikacja:
profesjonalna bindownica do grzbietów
plastikowych
wzmocniony mechanizm bindujący
wygodna dźwignia do dziurkowania
osobna dźwignia do otwierania grzbietów
umożliwiająca jednoczesne dziurkowanie i
zakładanie na grzbiet już przedziurkowanych
kartek
regulator szerokości marginesu dziurkowania
(3-6 mm)
czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości
dziurkowanych kartek
system wyłączania 21 noży dziurkujących
pozwalający na dopasowanie ilości dziurek do
rozmiaru dokumentu
jednorazowe dziurkowanie do 26 arkuszy
papieru
oprawa dokumentów o objętości do 510
kartek formatu A4
funkcjonalny pojemnik na ścinki.

Materiały biurowe
Pracownia rysunku
1. Zestaw kreślarski z
krzywikami
10 sztuk.

Wyposażenie
Pracownia fotografii i filmu

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Aparat fotograficzny + obiektyw 1855: 3 szt.
Obiektyw 50 mm f/1,4 : 1 sztuka
ZESTAW Lamp studyjnych(2x
Lampa błyskowa 2 x Statyw
200CM, Srebrna parasolka,
CZASZA 7’’): 1szt.
Kamera: 1 sztuka
stół bezcieniowy: 1 szt.
lampa błyskowa: 1 szt.
statyw fotograficzny: 1 szt.

Programy komputerowe

1
Program
komputerowy do planowania żywienia: 5szt
x. 900,00 = 4500,00 z gastro.

2. Terminy wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 20.08.2018 r.
3. Okres gwarancji: 24 m-ce
4. Warunki płatności: płatność po wystawieniu faktur po dokonaniu prawidłowej dostawy
wyposażenia klasopracowni do przedmiotów zawodowych i jego odbiorze przez
Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7. Oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

..............................…...............................…
(podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby uprawnionej)

Z a ł ą c z n i k N r 2 d o Za p y t a ni a O fe r t o w e g o

UMOWA Nr ... /2018 – wzór

zawarta w dniu ……………… 2018 roku pomiędzy:
……………………………………., reprezentowanym
………………..
NIP ….........., REGON …....................
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………...………………… z siedzibą…………………,
REGON ………………………………..
zwanym/zwaną dalej Wykonawcą.

przez

………………,

z

siedzibą:

NIP………………………

§1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni do przedmiotów
zawodowych w ramach projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami
pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu”
wymienionych w zapytaniu ofertowym nr 3/9.4/2018 z dnia 16.07.2018 r.
Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje
Zamawiającemu wyposażenie klasopracowni do przedmiotów zawodowych zgodnie
z warunkami oraz postanowieniami zapytania ofertowego i ofertą Wykonawcy.
§2. Termin wykonania zamówienia
Terminy wykonania zamówienia: 20.08.2018.r.

§3. Dostawa i odbiór
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko Przedmiot umowy
zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.
Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Przedmiotu umowy dokonają w dniu
dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany
na tę okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy.
W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu
umowy, Zamawiający podpisze protokół odbioru ilościowego dopiero po dostarczeniu przez
Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z Umową i zapytaniem ofertowym.
§4. Płatność
Z tytułu prawidłowego, zgodnego z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy,
wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto:…………..
Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych
związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli
z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych
do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy
po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowojakościowego Przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie
21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym
faktury.
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona pod
rygorem nieważności.
W przypadku opóźnienia w przekazywaniu zaliczek przez Instytucję Pośredniczącą na
realizację projektu, termin realizacji płatności, o którym mowa powyżej ulega przesunięciu
i nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu ww. środków na konto bankowe Zleceniodawcy.
§5. Kary umowne
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości Umowy
określonej w §4 ust. 1 niniejszej Umowy; za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od
następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa,
b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w §4 ust. 1 Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§6. Zmiany
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy.
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności w postaci aneksu.
Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy,
który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę;
b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron
umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia
terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się
nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c) gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie
niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. w powyższej sytuacji na
podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę
oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy
ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż
określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty
potwierdzające równoważność. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 10
dni roboczych licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.

d). gdy nastąpią istotne zmiany w realizowanym wniosku o dofinansowanie projektu,
e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego
wykonania umowy, zgodnie z regulaminem
konkursu - zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
§7. Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

……………………………..
Zamawiający

……………………………..

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo
w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, (posiada uprawnienia do występowania
w obrocie prawnym),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wymaganego przy realizacji zamówienia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

……………………….................................................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

