
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Sabnie, dnia 16.11.2018 r. 

RIŚ.271.1.9.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zadanie 

Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu 

„J@ w internecie” 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa Zamawiającego:  Gmina Sabnie 

Adres Zamawiającego: ul. Główna 73, 08-331 Sabnie 

Telefon: 25 787 41 90 

E-mail: sekretariat@sabnie.pl 

osoba do kontaktu: Mirosław Sobieski 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk komputerów przenośnych oraz szafki (wózka) do 

transportu, przechowywania i ładowania komputerów przenośnych. Sprzęt powinien spełniać 

parametry opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Sprzęt będzie użytkowany do realizacji projektu szkoleniowego „J@ w internecie”, realizowanwfo w 

ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych (Nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17). Po zakończeniu realizacji projektu, zostanie 

przekazany do szkół znajdujących się na terenie gminy. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawy powinny być zrealizowane w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU 

Oferent musi spełniać następujące warunki: 
1. Posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadać wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków zgodnego ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową,  

- posiadać datę sporządzenia,  

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

- zawierać wartość oferty (brutto),  

- podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji 

firmy oferenta.  

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina 

Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie (sekretariat)  

do dnia 26.11.2018 r. do godz. 10:00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

VII. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:  

- cena – 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

       Wójt Gminy Sabnie 

/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński 

 

 

 

 
 
Załączniki: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia 
2. Formularz oferty 
3. Oświadczenie o spełniania warunków zapytania 
4. Projekt umowy  
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Załącznik nr 1 

I. Komputer osobisty - 16 szt. 
 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 

programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer 

katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

oferowanej konfiguracji. 

Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-

Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits  

Obudowa Obudowa komputera matowa, zawiasy metalowe. W obudowe wbudowane co 

najmien 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku 

twardego.    

Płyta główna Wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  

Procesor 

Procesor co najmniej dwurdzeniowy klasy x86, osiągający wynik co najmniej 1650 pkt 

w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net lub http://www.passmark.com 

Pamięć operacyjna 4GB rodzaj pamięci DDR4, 2400MHz.  

Dysk twardy 500GB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 

operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Karta graficzna 

Osiągająca wynik co najmniej 450 pkt. w teście PassMark 3d Graphics Mark, według 

wyników opublikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net lub 

http://www.passmark.com 

Audio/Video Zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2 x 2W, wbudowany mikrofon, 

sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy 

funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego 

wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera. 

Porty/złącza 1 x USB 3.1, 2 x USB 2.0,  złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, 

czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC). 

Klawiatura Klawiatura wyspowa, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. 

WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC, WIFI minimum 802.11g 

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 

Napęd optyczny Wbudowana nagrywarka DVD 

Bateria Bateria – 3 komorowa, 3000 mAh pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 

6 godzin. Czas pracy na baterii potwierdzony w oficjalnych dokumentach producenta 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.passmark.com/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.passmark.com/
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Zasilacz Zasilacz zewnętrzny max 45W (grafika zintegrowana)  

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

następujących informacji: 

- wersji BIOS  

- nr seryjnym komputera 

- ilości pamięci RAM 

- typie procesora i jego prędkości 

-modele zainstalowanych dysków twardych 

Administrator z poziomu  BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych 

czynnośći:  

- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku 

- Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password  

- Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkowanika BIOS  

- Mozliwość włączania/wyłaczania wirutalizacji z poziomu BIOSU 

- Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, Tryby 

PXE dla karty sieciowej, 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 

komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 

systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 

Bezpieczeństwo - TPM 2.0 

Certyfikaty i 

standardy 

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć na wezwanie 

zamawaiającego) 

- Deklaracja zgodności CE (należy załączyć na wezwanie zamawaiającego) 

Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max. 2,00kg 

System operacyjny  

Windows 10 Home 64 bit lub równoważny  

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 

tablet lub monitorach dotykowych 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim 

i angielskim 

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy 

pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów 

klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
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6. 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, 

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 

pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 

słabo widzących). 

11. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji 

o minimum 4 miesiące. 

Oprogramowanie 

biurowe 

Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania 

biurowego musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, 

bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prace osobom 

nieposiadającym umiejętności technicznych. 

c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 

katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik 

raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej musi 

być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 

rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 

uwierzytelnienie się. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów 

elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: 

a. Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu. 

b. Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabela B1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). 

c. Umożliwia wykorzystanie schematów XML. 

d. Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabela A.1.1 

załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do 

potrzeb użytkownika oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję 

odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 

4. W skład oprogramowania musza wchodzić narzędzia umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami. 

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a. Edytor tekstów. 

b. Arkusz kalkulacyjny. 

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. 

d. Narzędzie do zarzadzania informacja prywata (poczta elektroniczna, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami). 

7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
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a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługa języka 

polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 

funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 

przestawne). 

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i 

rysunków. 

f. Automatyczne tworzenie spisów treści. 

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim. 

i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników. 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie 

czynności. 

k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

l. Wydruk dokumentów. 

m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarzadzania 

informacją prywatną. 

n. Prace na posiadanych przez zamawiającego dokumentach utworzonych przy 

pomocy Microsoft Word 2010 lub Microsoft Word 2013 i 2016 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 

dokumentu. 

o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji. 

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 

narzędzi umożliwiających wykorzystanie jako środowiska udostepniającego 

formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 

Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 

zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 

q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 

narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 

zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z 

wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

r. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 

narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 

udostepniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie 

z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a. Tworzenie raportów tabelarycznych. 

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linia trendu), słupkowych, kołowych. 

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 

formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 

statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 

kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 

webservice). 

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i 

webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 

analizę wariantową i rozwiazywanie problemów optymalizacyjnych. 
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f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczna 

zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 

przestawnych. 

g. Wyszukiwanie i zamianę danych. 

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. 

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących wykonywanie 

czynności. 

k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. 

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami posiadanych przez 

zamawiającego plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft 

Excel 2010 oraz Microsoft Excel 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji. 

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać 

przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz: 

a. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

b. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

c. Zapisanie w postaci tylko do odczytu. 

d. Nagrywanie narracji dołączanej do prezentacji. 

e. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. 

f. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo. 

g. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. 

h. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 

źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

i. Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów. 

j. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 

jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 

prezentera. 

k. Pełna zgodność z formatami plików posiadanych przez zamawiającego, 

utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, MS 

PowerPoint 2013 i 2016. 

10. Narzędzie do zarzadzania informacja prywatna (poczta elektroniczna, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. 

b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców. 

c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. 

d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. 

e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczna do 

określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie 

nadawcy i odbiorcy. 

f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia. 

g. Zarzadzanie kalendarzem. 

h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom. 

i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. 

j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. 
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k. Zarzadzanie lista zadań. 

l. Zlecanie zadań innym użytkownikom. 

m. Zarzadzanie listą kontaktów. 

n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. 

o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. 

p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Oprogramowanie 

zabezpieczające 

Oprogramowanie chroniące dane na punktach końcowych za pomocą algorytmów 

szyfrowania takich jak AES, RC6, SERPENT i DWAFISH.  

Pełne szyfrowanie dysków. 

Zapobiegające utracie danych z powodu utraty / kradzieży punktu końcowego. 

Oprogramowanie musi szyfrować całą zawartość na urządzeniach przenośnych, 

takich jak Pen Drive'y, dyski USB i udostępnia je tylko autoryzowanym użytkownikom. 

Musi posiadać konsolę do: 

a) zarządzania i monitorowania użycia zaszyfrowanych woluminów dyskowych, 

b) dystrybucji szyfrowania, polityk i centralnego zarządzania informacjami 

odzyskiwania, niezbędnymi do uzyskania dostępu do zaszyfrowanych danych 

w nagłych przypadkach. 

 

Musi umożliwiać aktualizację oprogramowania w trybie offline, za pomocą paczek 

aktualizacyjnych ściągniętych z dedykowanej witryny producenta oprogramowania. 

 

System chroniący przed zagrożeniami, posiadający certyfikaty VB100%, OPSWAT, 

AVLAB +++, AV Comperative Advance + musi umożliwiać co najmniej: 

 wykrywanie i blokowania plików ze szkodliwą zawartością, w tym 

osadzonych/skompresowanych plików, które używają czasie rzeczywistym 

algorytmów kompresji, 

 wykrywanie i usuwanie plików typu rootkit oraz złośliwego oprogramowania, 

również przy użyciu technik behawioralnych, 

 stosowanie kwarantanny, 

 wykrywanie i usuwanie fałszywego oprogramowania bezpieczeństwa 

(roguewear) 

 skanowanie urządzeń USB natychmiast po podłączeniu, 

 automatyczne odłączanie zainfekowanej końcówki od sieci, 

 skanowanie plików w czasie rzeczywistym, na żądanie, w interwałach czasowych 

lub poprzez harmonogram, w sposób w pełni konfigurowalny w stosunku do 

podejmowanych akcji w przypadku wykrycia zagrożenia, z możliwością 

wykluczenia typu pliku lub lokalizacji. 

 Zarządzanie „aktywami” stacji klienckiej, zbierające informacje co najmniej o 

nazwie komputera, producencie i modelu komputera, przynależności do grupy 

roboczej/domeny, szczegółach systemu operacyjnego, lokalnych kontach 

użytkowników, dacie i godzinie uruchomienia i ostatniego restartu komputera, 

parametrach sprzętowych (proc.,RAM, SN, storage), BIOS, interfejsach 

sieciowych, dołączonych peryferiach. 

 Musi posiadać moduł ochrony IDS/IPS 

 Musi posiadać mechanizm wykrywania skanowania portów 
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 Musi pozwalać na wykluczenie adresów IP oraz PORTów TCP/IP z modułu 

wykrywania skanowania portów 

 Moduł wykrywania ataków DDoS musi posiadać kilka poziomów wrażliwości 

Centralna konsola zarządzająca zainstalowana na serwerze musi umożliwiać co 

najmniej: 

 Przechowywanie danych w bazie typu SQL, z której korzysta funkcjonalność 

raportowania konsoli 

 Zdalną instalację lub deinstalację oprogramowania ochronnego                   na 

stacjach klienckich, na pojedynczych punktach, zakresie adresów IP lub grupie z 

ActiveDirectory 

 Tworzenie paczek instalacyjnych oprogramowania klienckiego, z rozróżnieniem 

docelowej platformy systemowej. 

 Centralną dystrybucję na zarządzanych klientach uaktualnień definicji 

ochronnych, których źródłem będzie plik lub pliki wgrane na serwer konsoli przez 

administratora, bez dostępu do sieci Internet. 

 Raportowanie dostępne przez dedykowany panel w konsoli, z prezentacją 

tabelaryczną i graficzną, z możliwością automatycznego czyszczenia starych 

raportów, z możliwością eksportu do formatów CSV i PDF, prezentujące dane 

zarówno z logowania zdarzeń serwera konsoli, jak i dane/raporty zbierane ze 

stacji klienckich, w tym raporty o oprogramowaniu zainstalowanym na stacjach 

klienckich 

 Definiowanie struktury zarządzanie opartej o role i polityki, w których każda z 

funkcjonalności musi mieć możliwość konfiguracji 

Zarządzanie przez Chmurę: 

 Musi być zdolny do wyświetlania statusu bezpieczeństwa konsolidacyjnego 

urządzeń końcowych zainstalowanych w różnych biurach 

 Musi posiadać zdolność do tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików 

konfiguracyjnych z serwera chmury 

 Musi posiadać zdolność do promowania skutecznej polityki lokalnej do globalnej 

i zastosować ją globalnie do wszystkich biur 

 Musi mieć możliwość tworzenia wielu poziomów dostępu do hierarchii aby 

umożliwić dostęp do Chmury zgodnie z przypisaniem do grupy 

 Musi posiadać dostęp do konsoli lokalnie z dowolnego miejsca w nagłych 

przypadkach 

 Musi posiadać możliwość przeglądania raportów podsumowujących dla 

wszystkich urządzeń 

 Musi posiadać zdolność do uzyskania raportów i powiadomień za pomocą poczty 

elektronicznej 

System musi umożliwiać, w sposób centralnie zarządzany z konsoli na serwerze, co 

najmniej: 

 różne ustawienia dostępu dla urządzeń: pełny dostęp, tylko do odczytu i 

blokowanie 

 funkcje przyznania praw dostępu dla nośników pamięci tj. USB, CD  

 funkcje regulowania połączeń WiFi i Bluetooth 

 funkcje kontrolowania i regulowania użycia urządzeń peryferyjnych typu: 

drukarki, skanery i kamery internetowe 

 funkcję blokady lub zezwolenia na połączenie się z urządzeniami mobilnymi 

 funkcje blokowania dostępu dowolnemu urządzeniu 
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 możliwość tymczasowego dodania dostępu do urządzenia przez administratora 

 zdolność do szyfrowania zawartości USB i udostępniania go na punktach 

końcowych z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim systemu 

 możliwość zablokowania funkcjonalności portów USB, blokując dostęp 

urządzeniom innym niż klawiatura i myszka 

 możliwość zezwalania na dostęp tylko urządzeniom wcześniej dodanym przez 

administratora 

 możliwość używania tylko zaufanych urządzeń sieciowych,w tym urządzeń 

wskazanych na końcówkach klienckich 

 funkcję wirtualnej klawiatury 

 możliwość blokowania każdej aplikacji  

 możliwość zablokowania aplikacji w oparciu o kategorie 

 możliwość dodania własnych aplikacji do listy zablokowanych 

 zdolność do tworzenia kompletnej listy aplikacji zainstalowanych na komputerach 

klientach poprzez konsole administracyjna na serwerze 

 dodawanie innych aplikacji 

 dodawanie aplikacji w formie portable 

 możliwość wyboru pojedynczej aplikacji w konkretnej wersji  

 dodawanie aplikacji, których rozmiar pliku wykonywalnego ma wielkość do 

200MB 

 kategorie aplikacji typu: tuning software, toolbars, proxy, network tools, file 

sharing application, backup software,  encrypting tool 

 możliwość generowania i wysyłania raportów o aktywności na różnych kanałach 

transmisji danych, takich jak wymienne urządzenia, udziały sieciowe czy schowki. 

 możliwość zablokowania funkcji Printscreen 

 funkcje monitorowania przesyłu danych między aplikacjami zarówno na systemie 

operacyjnym Windows jak i OSx 

 funkcje monitorowania i kontroli przepływu poufnych informacji 

 możliwość dodawania własnych zdefiniowanych słów/fraz do wyszukania w 

różnych typów plików 

 możliwość blokowania plików w oparciu o ich rozszerzenie lub rodzaj 

 możliwość monitorowania i zarządzania danymi udostępnianymi poprzez zasoby 

sieciowe 

 ochronę przed wyciekiem informacji na drukarki lokalne i sieciowe 

 ochrona zawartości schowka systemu 

 ochrona przed wyciekiem informacji w poczcie e-mail w komunikacji SSL 

 możliwość dodawania wyjątków dla domen, aplikacji i lokalizacji sieciowych 

 ochrona plików zamkniętych w archiwach  

 zmiana rozszerzenia pliku nie może mieć znaczenia w ochronie plików przed 

wyciekiem 

 możliwość tworzenia profilu DLP dla każdej polityki 

 wyświetlanie alertu dla użytkownika w chwili próby wykonania niepożądanego 

działania  

 ochrona przez wyciekiem plików poprzez programy typu p2p 

Monitorowanie zmian w plikach: 

 Możliwość monitorowania działań związanych z obsługą plików, takich jak 

kopiowanie, usuwanie, przenoszenie na dyskach lokalnych, dyskach 

wymiennych i sieciowych. 

 Funkcje monitorowania określonych rodzajów plików. 
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 Możliwość wykluczenia określonych plików/folderów dla procedury 

monitorowania. 

 Generator raportów do funkcjonalności monitora zmian w plikach. 

 możliwość śledzenia zmian we wszystkich plikach 

 możliwość śledzenia zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na końcówkach 

 możliwość definiowana własnych typów plików 

Optymalizacja systemu operacyjnego stacji klienckich: 

 usuwanie tymczasowych plików, czyszczenie niepotrzebnych wpisów do rejestru 

oraz defragmentacji dysku 

 optymalizacja w chwili startu systemu operacyjnego, przed jego całkowitym 

uruchomieniem 

 możliwość zaplanowania optymalizacje na wskazanych stacjach klienckich 

 instruktaż stanowiskowy pracowników Zamawiającego 

 dokumentacja techniczna w języku polskim 

Gwarancja 3-letnia gwarancja producenta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 

roboczego. W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu dopuszcza się 

naprawę w serwisie zewnętrznym. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres : 

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość 

szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy 

- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji 

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok 

(w języku polskim w dni robocze) 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji 

produktowej. 

- możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego 

sprzętu  

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru 

seryjnego 

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

 

II. Szafka (wózek) do transportu, przechowywania i ładowania 
komputerów przenośnych - 1 szt. 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

- Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne ładowanie 16 laptopów o przekątnej matrycy 

15,6”; 
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- Urządzenie musi mieć zainstalowany sekwenser; 

- Sekwenser musi być demontowalny dla łatwiejszego dostępu do celów serwisowych; 

- Każda z listew musi posiadać automatyczny bezpiecznik wielobranżowy i świetlną 

sygnalizację zasilania; 

- Wózki muszą posiadać diody LED na każdej z listew w celu ułatwienia operatorowi 

sprawdzenia czy zasilenie jest doprowadzone do każdej z nich; 

- Każda z listew musi być demontowalna; 

- Gniazda w listwach muszą posiadać przesłony torów prądowych. 

- Urządzenie musi posiadać posiadać dodatkowy automatyczny bezpiecznik główny;  

- Urządzenie musi być przystosowane do pracy pod maksymalnym obciążeniem 16A (gniazda 

wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V); 

- Urządzenie musi być wyposażone w rozłączalny przewód zasilający o długości minimum 3 

m; 

- Urządzenie musi być przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. 

- Instalacja elektryczna musi składać się z możliwej do zdemontowania listwy 

przyłączeniowej wyposażonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki sekwensera; 

- Urządzenie musi posiadać min. 2 listwy przyłączeniowe, po 1 na każda kolumnę; 

- Urządzenie musi posiadać dwoje drzwi skrzydłowych otwieranych do środka; 

- Urządzenie musi posiadać uchwyty do przemieszczania, po obu stronach; 

- Urządzenie wyposażone musi być w min. cztery kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 

150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem; 

- Powierzchnia toczna kółek musi być wykonania z gumy nie brudzącej powierzchni; 

- Krawędzie dolne urządzenia muszą być zabezpieczone narożnikami gumowymi; 

- Drzwi urządzenia musza być zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch 

punktach; 

- Wierzch urządzenia musi być pokryty blatem z tworzywa sztucznego o klasie higieniczności 

E1; 

- Korpus urządzenia musi posiadać otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza 

umożliwiające chłodzenie ładujących się laptopów; 

- Urządzenie musi być pomalowane farbą z atestem PZH i zgodna z klasyfikacją ogniową EN 

13501; 

- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności z w zakresie bezpieczeństwa użytkowania; 

- Gwarancja 24 miesiące; 
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Załącznik nr 2 

Formularz oferty 

…………………………………………..……………. 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy)  

REGON .................................................. 

NIP.........................................................  

tel./fax ……………………..………………..……… 

e-mail ………………………..…………..….…….... 

Zamawiający: 

Gmina Sabnie 
ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 

Oferta dla zamówienia 

W nawiązaniu z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, 

cenowych na: 

Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu „J@ w internecie” 

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zakupu komputerów przenośnych (16 szt.) zwanych dalej „sprzętem” oraz szafki (wózka) do 

transportu, przechowywania i ładowania komputerów przenośnych (1 szt. ) zwanej dalej „szafką”,  

na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:  

 

……………………………………………………………………………..………………..……….zł*)  

(słownie…………………………………………………………………………………………….………………….……………………………) 

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 
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Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi1 do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest wypełnić 
poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub 
usługi powinna  odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług 
wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług (PKWiU)(Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 
256 i nr 222, poz. 1753).): 

1.1 

Lp. Element przedmiotu 

zamówienia 

Informacje szczegółowe o 

oferowanym sprzęcie i 

oprogramowaniu (wypełnia 

wykonawca) 

Wartość 

netto 

towaru 

Wartość 

podatku VAT 

odprowadza

nego przez 

Wykonawcę 

Wartość 

podatku VAT 

odprowadzane

go przez 

Zamawiającego 

1. 

Komputery 

przenośne z 

oprogramowaniem 

Producent, model i numer 

katalogowy (part number)  

 

…………………………………………………..

……………..……………………………………

………………………………………………….. 

 

 

………….zł 

 

 

………….zł 

 

 

………….zł 

2. 

Szafka (wózek) do 

transportu, 

przechowywania i 

ładowania 

komputerów 

przenośnych 

Producent, model i numer 

katalogowy (part number)  

 

…………………………………………………..

……………..……………………………………

………………………………………………….. 

 

 

……………zł 

 

 

………….zł 

 

 

………….zł 

 

2. Zapewniamy gwarancję producenta na oferowany przez nas sprzęt na okres 3 lat a szafki na okres 

24 miesięcy. 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i 

terminie wskazanym przez zamawiającego. 

5. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania niniejszego zamówienia. 

 

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

 (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy zadania: Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu „J@ w 

internecie” 

Składając ofertę w imieniu reprezentowanego przez mnie (nas) Wykonawcy oświadczam/y, że: 

 

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem (potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami) świadom (świadomi) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego 

 

 

Miejscowość………………………………… 

Data ………………………………………….. 

 
 

  

 

 

        (podpis  osoby uprawnionej do     

         reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

UMOWA nr ................ 

 

zawarta w dniu ……………………………………..… 2018 r., pomiędzy:  

Gminą Sabnie 

z siedzibą: ul. Główna 73, 08-331 Sabnie 

REGON: 

NIP:  

reprezentowaną przez Wójta Gminy ………………………..,  

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”,  

a  

………………………………….. z siedzibą w…………………… (………….) przy ul.…………………………, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez………………., pod numerem KRS………………., REGON: 

……………………., NIP: …………………………, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą”,  

razem zwane „Stronami”.  

§ 1 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym, 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm). 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na jego własność sprzęt 

komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem, zwane łącznie w dalszej części umowy 

„sprzętem”, o parametrach technicznych wynikających z zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

zatytułowanego „Dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu „J@ w 

internecie”. 

2. Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej oferty, o 

której mowa w ust. 1 („oferta”) oraz uwzględniając wymagania określone przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 
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§ 3 

1. Sprzęt będący przedmiotem opisanej w §2 dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, 

nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy 

bezpieczeństwa.  

2. Wykonawca:  

a) dostarczy sprzęt do urzędu gminy;  

b) zainstaluje i skonfiguruje sprzęt; 

c) spełni wszystkie zobowiązania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia;   

3. Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu fabrycznym 

odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.  

4. Odbiór sprzętu będącego przedmiotem umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu odbioru.  

§ 4 

1. Termin dostawy sprzętu, o którym mowa w § 2, to 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu 

najpóźniej na 2 dni przed terminem dostawy.  

3. Odbiór sprzętu zostanie dokonany przez osoby, o których mowa w ust. 6, po wykonaniu 

przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 2 pkt.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył sprzęt niezgodny 

ze Opisem Przedmiotu Zamówienia, będącego załącznikiem do zapytania ofertowego i 

parametrach wynikających z oferty lub, że sprzęt jest niekompletny, lub posiada ślady 

zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół 

zawierający przyczyny odmowy odbioru, a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia 

sprzętu zgodnego z opisem przedmiotu dostawy, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając 

mu w tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym 

przypadku zostanie powtórzona.  

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym sprzęcie 

Zamawiający nie dokona odbioru sprzętu oraz dokonana niezwłocznego zgłoszenia tego faktu 

Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru jakościowego dostarczonego sprzętu. W 

tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na wolny od wad najpóźniej 

w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.  

6. Zamawiający wskaże osoby upoważnione do dokonania odbioru sprzętu w poszczególnych 

lokalizacjach.  

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony i odebrany sprzęt 

wynagrodzenie netto ……………………………………………………………………………… (słownie: 

……………………………………………………………………………………….………………………………..) złotych, 

brutto: …………………………….. (słownie: ………………………………………) złotych. 

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębną fakturę VAT za zakup komputerów 

przenośnych z oprogramowaniem oraz odrębną za szafkę (wózek) do transportu, 

przechowywania i ładowania komputerów przenośnych. 
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3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy jest sprzęt komputerowy w odniesieniu do którego 
mają zastosowanie przepisy określone w art. 17 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), odnoszące się do stosowania 
odwrotnego obciążenia, rozliczenia odbywać się będą zgodnie z w/w artykułem ustawy o 
podatku od towarów i usług. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Sprzedawca wystawi fakturę 
bez podatku VAT i oznaczy ją adnotacją „odwrotne obciążenie”. 

5. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, 

Sprzedawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości 

podatkowych, które powstały w stosunku do Kupującego na skutek błędnego opodatkowania 

VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Kupujący odliczył podatek VAT, który nie 

powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez Sprzedawcę, jak również 

przypadku, w którym Kupujący, na skutek błędu Sprzedawcy, rozliczył za dostawę podatek 

należny. 

6. Płatność, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania 

faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na wskazany rachunek bankowy. Postawą do 

wystawienia faktury jest komplet protokołów odbioru. 

7. Cena określona w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

dostawy sprzętu (m. in. wartość licencji, oprogramowania, opakowania, ubezpieczenia na czas 

transportu, wszelkie podatki, cła).  

8. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnej Wykonawcy kwoty określonej w ust. 

1 Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu za zwłokę odsetki w ustawowej wysokości.  

9. Faktura będzie wystawiona dla: 

Gmina ………… 

ul. ………………. 

08-…. ……………… 

NIP: …………………………. 

REGON: ………………………. 

10. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca może wystawić faktury na każdy sprzęt z osobna 

zgodnie z klasyfikacją budżetową Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie za realizację Umowy będzie płatne po odbiorze Zamówienia.  

12. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. 

Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w 

szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy 

czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 

związanych z wykonywaniem Umowy.  

13. Podstawą wystawienia faktury w części Wdrożenia jest odpowiedni Protokół Odbioru lub 

Protokoły Odbioru podpisane przez obie strony.  

14. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał bankowi polecenie 

przelewu Wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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§ 6 

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji jakości w 

zakresie komputerów oraz rocznej gwarancji jakości w zakresie szafki (wózka) do transportu, 

przechowywania i ładowania komputerów przenośnych. Termin gwarancji biegnie od daty 

podpisania ostatniego protokołu odbioru.  

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz 

uszkodzenia powstałe w czasie zgodnego z instrukcją korzystania ze sprzętu.  

3. Zgłaszanie awarii musi być możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.  

Osoba kontaktowa po stronie Wykonawcy:  
……………………………………………………………  
Telefon kontaktowy:  
…………………………………………………………… 
Adres email do zgłaszania awarii:  
…………………………………………………………… 

4. Zgłoszenia awarii w zakresie naprawy gwarancyjnej będą przekazywane przez Zamawiającego 

telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

5. Okres naprawy nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.  

6. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o 

czas trwania naprawy.  

§ 7 

1. W przypadku niedotrzymania określonego w §4 ust 1 lub w §4 ust. 5 terminu dostawy sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. W przypadku niedotrzymania określonego w §4 ust 6 terminu wymiany sprzętu na wolny od 

wad Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. W przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji o których mowa 

w §6 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,5% brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania przez niego części umowy.  



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

§ 8 

W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w 

ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, 

dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i 

cenie nie wyższej niż wynikające z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio 

każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta o 

niedostępności zaoferowanego sprzętu, opinia o nie gorszych parametrach technicznych sprzętu 

zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody 

Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie, gdy otrzyma wymagane dokumenty. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Do sprawy nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć z wykonania postanowień niniejszej umowy, strony 

poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

5. Strony maja obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego 

ich dotyczących, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego.  

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:  

a. Zapytanie ofertowe z załącznikami (w tym Opis Przedmiotu Zamówienia),  

b. Oferta Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


