
                                                                                                                                           Ostrowsko, 03.12.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł. netto pn.  

„Zakup i dostawa materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach  

programu Laboratoria Przyszłości”  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień  

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nabywca: Gmina Nowy Targ NIP 735-28-33-352, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku; RSPO 29036, ul. Jana Pawła 

II 13, 34-431 Ostrowsko 

e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl; tel. 182653561 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 

r. poz. 2019 z późn. zm.) w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od 

kwoty 130 000,00 złotych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy 

wspomnianej ustawy. 

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia: 

zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego 

w  Ostrowsku w ramach programu „ Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach 

programu Laboratoria Przyszłości” zgodnie ze specyfikacją zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

2. Wszystkie dostarczone pomoce objęte niniejszym zamówieniem muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, 

wolne od wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, nie nosząc śladów otwierania demontażu 

lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowane, objęte gwarancją producenta.  

3. Oferowane pomoce dydaktyczne winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać 

odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem.  

4. Dostawca zapewnia w ramach zamówienia usługę integracji i konfiguracji urządzeń oraz szkolenia. 

 



IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.12.2021 r.  

2. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy pod adres: ul. Jana Pawła II 13, 34-431 Ostrowsko 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie uważany za dochowany, o ile przed jego upływem 

strony sporządzą bez uwag protokół odbioru (bezusterkowy protokół odbioru) Przedmiotu umowy, stwierdzający 

kompletne i zgodne z niniejszą umową dostarczenie Przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy, 

a  niezależnych od żadnej ze stron i których żadna ze stron przy dochowaniu należytej staranności nie przewidziała 

i nie mogła przewidzieć, w tym przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, termin dostarczenia Przedmiotu 

umowy określony niniejszą umową może ulec zmianie na podstawie uzgodnień dokonanych pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, ale nie później niż do 31 marca 2022 r. Zmiana terminu zostanie wprowadzona na 

podstawie aneksu stron do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 

WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

b) posiadają wiedzę i zasoby niezbędne do wykonania zamówienia; 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) potwierdzą podpisem zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym RODO stanowiącym Załącznik nr 2 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Załącznik do zapytania ofertowego (na podstawie Załącznika nr 1), powinien być wypełniony przez Wykonawcę 

w sposób określający jednoznacznie: cenę brutto i cenę netto każdego elementu, nazwę producenta i nazwę 

modelu/produktu każdego z elementów, szczegółową specyfikację techniczną każdego z elementów, czas 

dostarczenia każdego z elementów (licząc w dniach roboczych od daty złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego). 

4. Oferta musi zawierać dane Wykonawcy, w szczególności adres i siedziba firmy, mail i telefon osoby kontaktowej, 

upoważnionej do podejmowania decyzji w ramach oferty, datę realizacji zamówienia, inne szczegółowe warunki 

(jeśli konieczne). 

5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, być napisana czytelnie i podpisana przez Wykonawcę bądź przez 

osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana. 

6. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz ze 

specyfikacją oferowanych przedmiotów. 

7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, który 

najlepiej spełni stawiane kryteria. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru Wykonawcy 

bez podania przyczyny.  

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej  



 a). cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT. 

 b). każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmieniać. 

 c). przy ofertach z jednakową ceną będą brane pod uwagę inne kryteria: gwarancja,  

parametry, oferta szkoleń i obudowy metodycznej dla nauczyciela. 

  

VI. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY ORAZ ICH WAGA: 

 Cena: 70 %  

 termin wykonania: 20 % 

 koszty eksploatacji: 5 % 

 inne walory: parametry techniczne, oferta szkoleń, oprogramowanie, obudowa metodyczna dla 

nauczycieli:5 % 

  

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: 

a) Szkoła Podstawowa im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku; 34-431 Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13, 

b) e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl 

2. Termin składania ofert: do 9 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 

. 

Ostrowsko, 3.12.2021 r. 

                                                                                                  Danuta Mastalska - w zastępstwie dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIKI : 

 

Załącznik nr 1 

do zaproszenia do składania ofert – specyfikacja zamówienia 

 
LP. Przedmiot zamówienia Opis/ minimalne wymagania techniczne  Ilość  

1 Drukarka 3D wraz z 
akcesoriami typu:  
MakerBot SKETCH albo o 
parametrach nie 
gorszych niż podana 

Parametry drukarki: 
Obszar roboczy: 150x150x150 mm 
Technologia druku: FDM 
Rozdzielczość warstw: 100 – 400 um  
Średnica filamentu: 1,75 mm  
Średnica dyszy 0,4mm  
Forma materiału: Szpula 
Wyświetlacz: LCD  
Łączność: Wi-fi, Ethernet, Usb 
Zewnętrzne materiały: Obsługiwane 
Kamera: Tak 2Mpx  
Oprogramowanie system operacyjny Win 7 – 10  

1 

2 Filament  do drukarki 3D –zgodnej z zamówieniem – pkt 1 w 
kolorach czarny, żółty, niebieski i czerwony o 
wadze 0,8 kg każdy 

5 

3 Mikrokontroler z 
czujnikami i akcesoriami 
programowanie C++ 
typu Ardruino 

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem 
dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe 
prototypowe oraz zestaw przewodów 

5 

4 Stacja lutownicza z 
gorącym powietrzem 

Stacja lutownicza min. 60W, hotair min. 500W 
Miedziane groty w zestawie (minimum 4 sztuki), 
topnik minimum 40g, cyna w zestawie minimum 
1mm 16g,  

1 

5 Aparat Fotograficzny z 
akcesoriami (zestaw 
karta pamięci min 64GB, 
bateria, ładowarka, 
pokrowiec) typu Sony 
ZV-1 lub o parametrach 
nie gorszych niż podany 

Typ matrycy CMOS Exmor RS 
Rozmiar matrycy 1 cal 
Rozdzielczość efektywna [mln punktów] 20.1 
Łączność bezprzewodowa Bluetooth Wi-Fi 802.11 

b/g/n Maks. rozdzielczość filmów 4K Ultra HD  
Zoom optyczny 2.7 
Zoom cyfrowy 11 
Maksymalna przysłona f/1.8 - f/2.8 
Ogniskowa [mm] 24 - 70 
 

1 

6 Statyw z akcesoriami Solidna aluminiowa konstrukcja, możliwość 
podpięcia aparatu i telefonu  wysokość min. 150 
cm 

1 

7 Mikroport z akcesoriami Niewymagający podłączenia kablowego do kamery 1 



 typu Saramonic SR-
WM4C lub o podobnych 
parametrach 
 

8 Oświetlenie do realizacji 
nagrań typu: Zestaw 
studyjny Softbox LED 
50x60cm lub podobny 
 

Oświetlenie na żarówki energooszczędne, łatwo 
składane o wykonane z wysokiej jakości tkaniny 
Składane 

1 

9 Mikrofon kierunkowy z 
akcesoriami (mikrofon 
pojemnościowy ze 
zmienna 
charakterystyką np. 
Rode M3 

Mikrofon przewodowy 1 

10 Gimbal typu MOZA Mini-
P lub o podobnych 
parametrach 
 

Gimbal ręczny, trzyosiowy, możliwość podpięcia 
telefonu i aparatu  

1 

Pakiet Rozszerzony 
11 Zestaw Mikrofonowy 

nagłowny np. Karsect 
JRU-562 

Zestaw mikrofonów nagłownych 2 sztuki  

Odbiornik: 

 

Modulacja - FM 

Odchylenie częstotliwości - ± 75K 

SNR - 90dB 

Czułość - -90dBm 

Częstotliwość responsywna - 40Hz-17kHz 

Poziom odrzucenia kanału - 300kHz 

T.H.D - <1% 

Impedencja wyjściowa - 600ohm 

Zasilanie - 5V 

Pobór mocy - <300mA 

Mikrofony nagłowne: 

 

Moc wyjściowa - 10dBm 

Stabilność częstotliwości - ± 0.002% 

Maksymalny stopień modulacji - 75K 

Częstotliwość responsywna - 40Hz-17kHz 

Typ - dynamiczny 

Zasilanie - 3V / 3.7V 

Nadajnik: 

 

Moc wyjściowa - 10dBm 

Stabilność częstotliwości - ± 0.002% 

Częstotliwość responsywna - 40Hz-16kHz 

Typ - kondensatorowy 

Zasilanie - 3V 

Pobór mocy - <135mA 

1 



12 Laptop multimedialny 
typu Acer Nitro5 lub o 
parametrach nie 
gorszych niż podany  

Przeznaczony do pracy z drukiem 3D oraz pracy 
multimedialnej z materiałem audio/video.  
Dedykowana karta graficzna klasy min. RTX 3060, 
16 GB DDR4 RAM, Ekran 15,6 FHD, Procesor min. 
Klasy Ryzen 5 lub i5 10 gen, Windows 10 Pro PL, 
HDMI,  RJ45, USB-C 

1 

13 Mikroskop nauczycielski 
np. Genetic Dual 40-
1000x z kamera 3mpx z 
USB 

Parametry techniczne mikroskopu 
• długość tubusu: 160 mm 
• głowica typu Siedentopf, binokularowa, z 
wbudowaną kamerą, obracana 360°, pochylenie 
30° 
• okulary: WF10x /18 mm (2 sztuki) 
• zakres regulacji rozstawu okularów: 48 - 75 mm 
• miska obiektywowa czterogniazdowa, cofnięta 
• obiektywy: achromatyczne DIN 4x, 10x, 40x 
(amortyzowany), 100x (immersyjny, 
amortyzowany) 
• regulacja ostrości: ruch zgrubny (śruba 
makrometryczna) i ruch drobny (śruba 
mikrometryczna, współosiowa) 
• czułość i działka elementarna śruba mikro: 0,004 
mm, zakres 24 mm 
• kondensor: jasnego pola typu Abbego, N.A. 1,2, z 
przysłoną irysową i gniazdem filtrów 
• stolik: mocowanie 1 lub 2 preparatów, wymiary 
stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu X-Y: 75 
mm x 40 mm 
• oświetlenie: diodowe LED 3W z regulacją 
natężenia 
• zakres temperatur pracy: 0 - 40°C 
• zasilanie: 230 V AC (sieciowe) 
• wysokość maksymalna mikroskopu: 38 cm 
• waga: 4795 g 
Parametry techniczne wbudowanej kamery USB 
• matryca: Aptina(C) 
• rozdzielczość fizyczna: 2048X1536 (3 MPix) 
 
• przekątna sensora: 5,73 x 4,30 mm 
• rozmiar piksela: 2,8 x 2,8 μm 
• czułość: 18,8 ke-/lus 
• dynamika: 73 dB 
• odstęp sygnału od szumu: 40 dB 
• liczba klatek na sekundę (FPS): 30@2048x1536, 
30@1024x768 
• binning: 1x1, 
• czas ekspozycji: 0,1 - 1000 ms 
• zakres widmowy: 380 - 650 nm (filtr IR) 

1 



• balans bieli: ROI/manualny 
• rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, 
TFT, TIF, DNG) / filmy (MP4, WMV, AVI) 
• zasilanie: 5 VDC / 500 mA (z gniazda USB) 
• złącze: USB 2.0 Plug&Play 

14 Mikroskop Uczniowski  Zakres powiększeń: 40x-1000x 
Okular: 10WF 
Obiektywy: 10x, 40x, 100x 
Dodatkowa zawartość: 

 Oświetlenie sztuczne 
 Gotowe preparaty mikroskopowe 
 Czyste szkiełka na preparaty 
 Zestaw narzędzi laboratoryjnych 

1 

15 Zestaw preparatów 
bilogicznych Lovenhuk 
N80 

Zawartość zestawu: 
Poradnik „Zobacz wszystko! Odkrywanie świata 
wokół nas” 
12 szkiełek podstawowych 
20 szkiełek nakrywkowych 
80 gotowych preparatów mikroskopowych 
80 gotowych preparatów mikroskopowych zawiera 
wszystko, co znajduje się wokół nas: 
próbki ze świata zwierząt (kręgowców, owadów, 
mikroorganizmów); 
próbki ze świata ludzkiego (pokrycie ciała, układ 
krwionośny, układ ruchu, układ nerwowy, narządy 
wewnętrzne); 
próbki ze świata roślin (liście, łodygi, korzenie, 
kwiaty i owoce, grzyby); 
inne próbki (świat wokół nas). 

1 

16 Zestaw klocków do 
nauki robotyki z 
mikrokontrolerem 
(programowanie 
blokowe) -VEX IQ V2 

Zestaw przeznaczony dla dzieci od 8 do 14 lat 
Programowanie za pomocą C++, Phyton, Scratch 
W zestawie tablet  

4 

17 Zestaw do nauki fizyki  Eksperymenty uczniowskie – komplet 7 zestawów z 
fizyki 
Eksperymenty uczn. FIZYKA, kpl. 7 C-Box 
Eksperymenty uczn.FIZYKA, kpl. 7 P-Box 
Zestaw walizkowy do eksperymentów z czujnikami, 
tabletem i modułem WiFi MOD57 
Czujniki: 
NeuLog: Czujnik napięcia 
NeuLog: Czujnik pola magnetycznego 
NeuLog: Czujnik natężenia prądu 
NeuLog: Czujnik przewodności elektrycznej 
NeuLog: Czujnik rezystancji 
NeuLog: Czujnik temperatury powierzchniowej 

1 



NeuLog: Czujnik światła 
NeuLog: Czujnik siły 
NeuLog: Czujnik dźwięku 
NeuLog: Czujnik temperatury 
NeuLog: Czujnik ciśnienia 
NeuLog: Moduł WiFi 
NeuLog: Bateria 
Tablet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do zaproszenia do składania ofert - klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej 

zwane RODO informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego 

w  Ostrowsku, Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13 

Z administratorem można kontaktować się, listownie, przez e-mail sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl lub telefonicznie: 

182653561 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować w sprawach związanych 

z przetwarzaniem danych za pomocą poczty elektronicznej wieslaw.kowalski@cbi24.pl,  

3. Dane osobowe: 

a) osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 lit. c 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 (RODO), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie 

ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności 

podejmowanych czynności. 

b) osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane 

kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit.  

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 (RODO), w celu należytej realizacji niniejszej umowy/przebiegu postępowania art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane zostały 

podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania. 

4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do 

reprezentowania.  

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu jej 

rozwiązania. Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące 

z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, 

podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe. 

7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

9. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w 

ust. 3. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do zaproszenia do składania ofert – Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do zapytania ofertowego (zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych bez 

uwzględnienia podatku od towaru i usług) skierowanego do nas przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. 

Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku na: „Zakup i dostawa materiałów , wyposażenia i pomocy dydaktycznych 

w ramach programu Laboratoria Przyszłości” zgodnie ze specyfikacją opisaną w Załączniku nr  

1 do Zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przesłanym zapytaniem za 

następującą cenę 

wartość netto: ……………………………………….zł 

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

podatek: ……% ……………………………………..zł 

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

wartość brutto: ………………………………………zł  

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

Ponadto oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób (należy odpowiednio uzupełnić, 

jeżeli w Zapytaniu ofertowym w pkt VI zaznaczono „inne - poza ceną – kryteria stawiane wykonawcy”): 

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

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

……………………………………………… całość zamówienia wykonamy własnymi siłami. * 

Nazwa i adres wykonawcy 

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

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

 

 

dnia …........................................                                                        ……………………………………. 

             (miejscowość)                                                                                (pieczątka i podpis wykonawcy/ osoby  

                                                                                                                 uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

*Właściwe podkreślić 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

do zaproszenia do składania ofert - wzór umowy o dostawę sprzętu w ramach projektu “Laboratoria 

Przyszłości”  

 

UMOWA 

DOSTAWY SPRZĘTU 

 

zawarta w ……………………………………. dnia ……………………. 2021 r. pomiędzy: Gminą Nowy Targ 34-400 

Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 NIP 735-28-33-352 REGON 491892570, zwaną Nabywcą, reprezentowaną przez: 

Danutę Mastalską – w zastępstwie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego 

w  Ostrowsku działającą z upoważnienia Wójta Gminy Nowy Targ zwaną w dalszej treści umowy „Odbiorcą” 

z  jednej strony 

a  

…………………………………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ………………., 

NIP:……………………….., REGON ………………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………………/ wpisaną/ym do CEiDG reprezentowaną 

przez ……………………. zwanym dalej Wykonawcą  

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt w ramach projektu 

„Laboratoria Przyszłości” opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – formularzu ofertowym (zwany dalej 

Przedmiotem umowy).  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy, wyłącznie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 

i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nie wycofany ze sprzedaży. Całość 

Przedmiotu umowy musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski i być objęta 

gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta.  

3. Do sprzętów stanowiących Przedmiot umowy, Wykonawca dołączy instrukcje obsługi w języku polskim, licencje 

oraz dokumenty gwarancyjne i wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzeń w miejscu 

pracy.  

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji Przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego w 

§ 3 ust. 2 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia Przedmiotu umowy powstałe w trakcie 

transportu.  

4. Wykonawca zapewni odpowiednie opakowanie Przedmiotu umowy, aby nie doszło do jego uszkodzenia lub 

pogorszenia jakości w czasie transportu.  

 



§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.12.2021 r.  

2. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy pod adres: 34 – 431 Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie uważany za dochowany, o ile przed jego upływem 

strony sporządzą bez uwag protokół odbioru (bezusterkowy protokół odbioru) Przedmiotu umowy, stwierdzający 

kompletne i zgodne z niniejszą umową dostarczenie Przedmiotu umowy.  

4. W przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy, 

a  niezależnych od żadnej ze stron i których żadna ze stron przy dochowaniu należytej staranności nie przewidziała 

i nie mogła przewidzieć, w tym w przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, termin dostarczenia Przedmiotu 

umowy określony niniejszą umową może ulec zmianie na podstawie uzgodnień dokonanych pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, ale nie później niż do 31 marca 2022 r. Zmiana terminu zostanie wprowadzona na 

podstawie aneksu stron do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 4. 

Wykonawca oświadcza, że zna zakres Przedmiotu umowy, otrzymał i zapoznał się z dokumentacją określającą 

parametry, jakie spełniać ma Przedmiot umowy, i nie wnosi co do niej uwag (w szczególności co do jej 

kompletności, poprawności i czytelności w zakresie rzeczowym), a posiadana przez Wykonawcę wiedza jest 

wystarczająca do wykonania umowy w pełnym zakresie.  

§ 5. 

1. Wykonawca przy wykonywaniu umowy nie może posługiwać się podwykonawcami, chyba że uzyska pisemną 

zgodę Zamawiającego.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich pracowników lub osoby, 

przy pomocy których realizuje Przedmiot umowy, w tym powstałe wskutek rozładowania, składowania 

i  zabezpieczenia Przedmiotu umowy oraz jego transportu.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie jakichkolwiek kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw 

sądowych, określonych w stosownych postanowieniach prawa, wynikającej z niżej wymienionych okoliczności:  ─ 

uszkodzenia lub zniszczenia majątku nieruchomego lub ruchomego Zamawiającego lub osoby trzeciej, jeżeli to 

uszkodzenie lub zniszczenie spowodowane jest realizacją niniejszej umowy.  

§ 6. 

1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy 

w wysokości ………………… zł netto (słownie …………………………………………………………. 00/100 gr netto), 

powiększone o obowiązujący podatek VAT ……… %, w wysokości ……………………….., a więc wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości ……………………………… zł brutto (słownie ……………………………… złotych 

00/100 gr brutto).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 

dni od dnia podpisania bez uwag odbioru Przedmiotu umowy, po wystawieniu faktury VAT przez Wykonawcę.  

3. Uzgodnione wynagrodzenie jest ceną stałą, obejmującą kompleksowe wykonanie niniejszej umowy, a w tym 

m.in. koszty transportu, cenę opakowań, cła, gwarancji, ewentualnie mogących powstać opłat urzędowych, opłat 

za licencje oraz podłączenia i montażu sprzętu w szkole. 

4. Zapłata należności za fakturę nie oznacza akceptacji Zamawiającego co do jakości, jak i ilości dostarczonego 

sprzętu. 

 



§ 7. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdy sprzęt dostarczony Zamawiającemu w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy liczony od bezusterkowego odbioru Przedmiotu umowy. 

W  przypadku dostawy laptopa okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

3. W razie stwierdzenia w sprzęcie dostarczonym Zamawiającemu w ramach Przedmiotu umowy w okresie rękojmi 

i gwarancji:  

a) drobnych usterek Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie 48 godzin w dni robocze 

od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie tego czasu Zamawiający może usunąć 

usterki we własnym zakresie, obciążając Wykonawcę kosztami naprawy, bez utraty swoich praw wynikających 

z  rękojmi i gwarancji,  

b) wad innych niż opisane powyżej Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy 10-dniowy 

termin, a po jego bezskutecznym upływie:  

- naliczyć karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki w usunięciu wad, przy czym górna granica łącznej kary umownej z tego tytułu to 100 % wynagrodzenia 

ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1;  

- żądać ewentualnego odszkodowania uzupełniającego; a ponadto, niezależnie od powyższych postanowień po 

wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego kolejnego 7-dniowego terminu do usunięciu wad i po jego bezskutecznym 

upływie: 

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej; albo  

- usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, bez utraty 

swoich praw wynikających z rękojmi i gwarancji. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

usunięcia wady poniesionymi przez Zamawiającego powiększonymi o 10% (dziesięć procent) tytułem kosztów 

pośrednich Zamawiającego.  

4. Usunięcie usterek lub wad winno być stwierdzone protokolarnie.  

5. Koszty wszelkich napraw, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę na skutek niezachowania przez niego 

ustalonych terminów lub odmowy ich usunięcia, Zamawiający rozliczy według cen średnich stawek rynkowych.  

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wadliwego sprzętu w ramach Przedmiotu umowy sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu 

objętego gwarancją, termin gwarancji w stosunku do tego sprzętu biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu 

wolnego od wad lub zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił część danego sprzętu, przepis 

powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady danego sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł 

z  niego korzystać.  

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji istotnych wad sprzętu dostarczonego 

Zamawiającemu w ramach Przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Istotność wady zachodzi 

w razie niemożności używania, albo znacznego ograniczenia możliwości używania, całości lub części Przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

 



§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy do czasu upływu okresu gwarancji i rękojmi 

w  następujących przypadkach:  

a) wykonawca nie dostarczy Przedmiotu umowy w umówionym terminie bez uzasadnionych przyczyn,  

b) wykonawca w inny sposób istotnie narusza zobowiązania umowne, w tym wynikające z § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy,  

c) zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu umowy sprzętu nie 

odpowiada obowiązującym normom lub warunkom technicznym,  

d) złożony zostanie wniosek o upadłość Wykonawcy lub zgłoszenie rozwiązania/likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy,  

e) zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, mającą lub mogąca mieć wpływ na należyte wykonanie 

przez Podwykonawcę obowiązków umownych,  

f) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie ma skutek natychmiastowy od chwili doręczenia takiego oświadczenia drugiej Stronie.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań i odpowiedzialności 

z  tytułu wad, gwarancji i rękojmi w Przedmiocie umowy do dnia odstąpienia. Odstąpienie odnosi skutek na 

przyszłość.  

§ 9. 

1. Strony postanawiają, że odbiór Przedmiotu umowy będzie dokonany na podstawie bezusterkowego protokołu 

odbioru, który nastąpi w dniu wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że Przedmiot umowy bądź jego część nie spełnia wymagań 

określonych niniejszą umową bądź w ramach Przedmiotu umowy Wykonawca nie dostarczył całego objętego 

niniejszą umową sprzętu, bądź dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:  

a) nadające się do usunięcia – Zamawiający zgłasza wady lub braki i opisuje w protokole, wskazując termin do ich 

usunięcia przez Wykonawcę nie krótszy niż 3 dni, w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek 

w  zakreślonym terminie, uznaje się, że bezusterkowy odbiór końcowy Przedmiotu umowy nastąpił w dniu 

podpisania protokołu stwierdzającego wady lub usterki,  

b) nienadające się do usunięcia, umożliwiające użytkowanie – Zamawiający może dokonać stosownego obniżenia 

wynagrodzenia ryczałtowego,  

c) nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie –Zamawiający może przerwać 

czynności odbioru albo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.  

§ 10. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujący 

sposób:  



a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 7 oraz § 8 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 

50% wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1.,  

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, 

określonego w § 6 ust. 1, z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

w tym za:  

─ opóźnienie powyżej 7 dni w rozpoczęciu wykonywania Przedmiotu umowy,  

─ opóźnienie w zakończeniu Przedmiotu umowy,  

─ opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru, przy czym górna granica 

łącznej kary umownej z tego tytułu to 100 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 6 ust. 1;  

2. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie żądania zapłaty kary umownej. Zapłata 

kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Strony umowy odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z bieżącej należności Wykonawcy.  

§ 11. 

1. Ze strony Zamawiającego osobą do kontaktu w związku z realizacją niniejszej umowy będzie Danuta Mastalska-

w zastępstwie dyrektora szkoły, a ze strony Wykonawcy ………..........................................................  

2. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

3. Wykonawca nie ma prawa przelewać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.  

4. Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Do spraw nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

6. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niedojścia do 

porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

7. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o każdej zmianie adresu. Niedochowanie tego obowiązku 

skutkować będzie uznaniem korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za prawidłowo doręczoną.  

8. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy nie wpływa na skuteczność i 

ważność pozostałych postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień 

niniejszej umowy, Strony zastąpią takie postanowienie nowym zapisem najbardziej odzwierciedlającym pierwotne 

postanowienie i wolę stron.  

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 Zamawiający                                                                                                                          Wykonawca  

 

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


