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             Zatwierdzam 

 

Kielce, dnia 2017-02-13 

ZAPROSZENIE  

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na: 

„Zakup i dostawa tabletów, laptopów, tablic interaktywnych do pracowni szkolnych”  

w celu realizacji projektu  „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 
 
 

I. Nazwa i adres zamawiającego 
 

 

Zamawiający: 

Grupa MAC S.A.  

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce 

strona internetowa: www.mac.pl 

Dział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:30 do 15:30 

Prowadzący rozpoznanie 

(adres): 

Grupa MAC S.A.  

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce 

strona internetowa: www.grupaedukacyjna.pl 

Dział Pozyskiwania i Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7:30 do 15:30 
 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji 

dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami 

w sprawie zamówień publicznych Dziennik Urzędowy UE (2006/C 179/02) oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego 

się do zasady konkurencyjności w trybie otwartym „PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” Zamawiający informuje, że prowadzonym 

postępowaniu posiłkuje się ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej 

ustawą. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami dostawy została określona w załącznikach do 
Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia. 

2) Kod CPV mający zastosowanie do postępowania – CPV: 302000000-1 urządzenia komputerowe, 48700000-5 oprogramowanie, 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 

3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, pochodzący z bieżącej produkcji.   

4) Wszelkie użyte (w załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) nazwy handlowe w opisie przedmiotu 

zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów 

równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za 

produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku 
przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, zobowiązany jest on do załączenia wykazu tych produktów. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

4. Termin realizacji zamówienia oraz okres rękojmi 

1) Termin realizacji: do 21 dni od podpisania umowy. 

 

http://www.mac.pl/
http://www.grupaedukacyjna.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/komunikat_wyjasniajacy_komisji.pdf
http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/komunikat_wyjasniajacy_komisji.pdf
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2) Okres rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia 24 miesięcy liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru zgodnie z 

załącznikiem nr 1. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

a. zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami 

w niniejszym zaproszeniu, 

b. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

2) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a. złożą oświadczenie - załącznik nr 3 o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji 

zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące: 

 posiadania wiedzy i doświadczenia: 

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz wykonanych dwóch dostaw, w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum  - 100 000,00 

zł brutto każda z podaniem wartości, datą i miejscem wykonania oraz informacją na rzecz kogo była zrealizowana 

usługa. 

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że dostawy zostały wykonane należycie. 

 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 3. 

 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 3 

 nie podlegają wykluczeniu 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy złożyć oświadczenie – załącznik nr 3 oraz załącznik nr 6 

 złożą wadium w wymaganej formie i terminie. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń 

metodą spełnia/nie spełnia.  

6. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia opisanych warunków. 

- Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 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 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. 

Na dowód spełnienia warunku należy złożyć oświadczenie nr 6. 

 

8. Informacje dotyczące warunków składania ofert. 

1) Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 

2) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu. 

3) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

1) Oferta musi zawierać: 

Oświadczenie woli 

1 
 Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 2 do zaproszenia. Do oferty cenowej należy załączyć 

podpisaną przez osoby upoważnione szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała 
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 nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, typ, model i nazwę producenta. Oraz ceny jednostkowe (brutto i netto) W przypadku 

nie załączenia dokumentu oferta zostanie odrzucona.  

Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli. 

 Do oferty cenowej należy załączyć dokumenty w języku polskim wymagane w załączniku nr 1 do zaproszenia. 

2 podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia 

3 

Wykaz wykonanych dwóch dostaw (załącznik nr 5) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 

zamówienia o wartości 100 000,00 zł brutto każda oraz data i miejsce wykonania i na rzecz kogo była realizowana wraz z dokumentem 
potwierdzającym należyte wykonanie. 

X Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1 Oświadczenie (załącznik nr 3) 

2 Oświadczenie (załącznik nr 6) 

3 Dowód wniesienia wadium w wymaganej formie (oryginał gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub potwierdzenie przelewu) 

            

2) Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 9. Nie spełnienie tego wymogu nie 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

3) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty 

wpisana do formularza ofertowego – załącznik do zaproszenia. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności. 

4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w 
górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w 

oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

5) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 

oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji 
wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone w formie 

oryginału. 

6) Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału 

wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

7) Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument 

został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym 

przez wykonawcę. 

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Oferty składa się w formie pisemnej. 

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez 

Zamawiającego na e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy 

z treścią pisma. 

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1) W razie wątpliwości proszę o kontakt: Edyta Kraska edyta.kraska@mac.pl tel.: 665 055 803 lub Anna Adamska 
anna.adamska@mac.pl tel.: 665 055 800. 

12. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

13. Wymagania dotyczące   

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

a. Wysokość wadium wynosi 3.700 zł. 
b. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. gwarancjach bankowych; 
c. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

d. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

mailto:edyta.kraska@mac.pl
mailto:anna.adamska@mac.pl
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f. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione 

w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
g. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancji musi zawierać 

bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty równej wysokości 

wadium. Dokument gwarancji nie może uzależniać wypłaty wadium od spełnienia jakichkolwiek przesłanek innych niż czysto 
formalne (złożenie wezwania przez osoby uprawnione w terminie ważności gwarancji). Termin ważności gwarancji nie może być 

krótszy niż 3 miesiące od terminu składania ofert. 

h. Zamawiający zwraca wadium w wysokości nominalnej wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy. 
i. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 

b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
c. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

Zgodnie z ustawą PZP. 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia 

Nie dotyczy 

15. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu. 

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

4) Na kopercie oferty należ zamieścić następujące informacje: 

Zakup i dostawa tabletów, laptopów, tablic interaktywnych do pracowni szkolnych”  

w celu realizacji projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 

NIE OTWIERAĆ przed  21 luty  2017 r. godz. 08:00 

dla Grupy MAC S.A.” 

 
5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 

kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

6) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty 
zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami 

do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie.  

7) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz Bazie Zasady Konkurencyjności od dnia 2017-02-13 do dnia 2017-02-21. 

 

16. Miejsce i termin składania ofert.  

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariacie Grupy MAC S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, IV piętro. 

w terminie do dnia 2017-02-21, do godz. 8.00 

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże 
termin i miejsce podpisania umowy. 

17. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i 

podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu 

zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma 

zastosowanie art. 632 KC. 

2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z 

uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków 
transportu niezbędnego do wykonania dostawy, koszt nakładów i prac nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania 

zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym 

w dokumentacji i zaproszeniu.  

3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Rozliczenia 

między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

4) Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
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5) W okolicznościach o których mowa w pkt. 17.4) zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 

6) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 70% 

2 Termin realizacji 30% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów  może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt. 

 

 

 

 

 Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 70 

gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

2 

Liczba punktów = Tn/Tb x 30 

gdzie: 
 - Tn – najkrótszy termin spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Tb – termin oferty badanej 

Termin ma być podawany w dniach. Nie podanie terminu w formularzu ofertowym będzie skutkowało 
przypisaniem wykonawcy maksymalnego terminu realizacji. 

 

 

7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w 

niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, 

której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.  

 

18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, 

o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym 

kryterium oceny ofert, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne. 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia. 

 
20. Wykonawcom nie przysługuje prawo wnoszenia odwołań. 

21. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia 

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 - oferta cenowa 

Załącznik nr 3 - oświadczenie 
Załącznik nr 4 - projekt umowy 

Załącznik nr 5 -  wykaz dostaw 

Załącznik nr 6 - oświadczenie 
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Załącznik nr 1 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalne wymagania dotyczące 5 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem: 

 

Procesor  

min. 2 rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 1,6 GHz, min. 2 MB cache, osiągający w teście 

PassMark CPU Mark min. 950 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk z wyników testów lub 

ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów 

W przypadku użycia przez Wykonawcę testu i wystąpienia wątpliwości do oceny wydajności, 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 

może wezwać wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego 

wraz z licencją, urządzenia w konfiguracji identycznej z oferowaną oraz dokładne opisy 

użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego.  

 

Pamięć RAM (zainstalowana)  

4 GB 

Typ pamięci RAM  

DDR3  

Napędy i dyski 

Prędkość obrotowa dysku HDD  

5400 obr/min 

Rodzaj dysku  

HDD (tradycyjny, magnetyczny)  

Dysk HDD  

500 GB 

Napęd  

DVD-Super Multi DL  

Dźwięk  

Dolby Advanced Audio 2.0 , Wbudowany głośnik 

Urządzenie wskazujące  

TouchPad  

 

Tablica interaktywna (komplet: zgodnie z opisem 

poniżej) - 9 szt.  

Laptop wraz z oprogramowaniem -  5 szt. 

Tablet wraz z oprogramowaniem - 262 szt. 
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Klawiatura  

Wyspowa  , Z wydzieloną częścią numeryczną  

Kamera  

0.3 Mpix 

Ekran 

Przekątna ekranu [cal]  

15.6 

Rozdzielczość  

1366 x 768 (HD) 

Powłoka matrycy  

Błyszcząca 

Rodzaj karty graficznej  

Zintegrowana  

Karta graficzna  

Intel HD 400 

Zarządzanie bezpieczeństwem  

Gniazdo blokady zabezpieczającej , Hasło do włączania zasilania , Hasło dysku 

twardego , Hasło nadzorcy 

Akumulator  

Litowo-Polimerowy , 3-komorowy 

Maksymalny czas pracy [min]  

180 

Komunikacja 

Karta sieciowa  

10/100 (RJ-45) 

Łączność bezprzewodowa  

Bluetooth 4.0  , WiFi 802.11 ac  

Ilość portów USB  

2 

Rodzaj USB  

1x 2.0  , 1x 3.0  

Złącza A/V  

Wyjście HDMI  , Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe  

Gniazda rozszerzeń  

Czytnik kart SD/MMC 

Oprogramowanie 

System operacyjny  

Windows 10 Home  

Gwarancja producenta 

24 miesiące 

 

 

 

Minimalne wymagania dotyczące 262 sztuk tabletów: 
Przekątna ekranu:  7'' max 7,5” 

Rozdzielczość  1024 x 600 

Pozostałe parametry wyświetlacza   
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Multi-touch 5 points IPS 

System operacyjny  Android 4.4 

Procesor Min. 4 rdzenie, min. 1,3 GHz, umożliwiający osiągniecie przez oferowane 

urządzenie w teście Ice Storm - Average score wynik min 5050 pkt oraz w teście PCMark for 

Android Work 2.0 - Work 2.0 Performance score wynik min.2490pkt. Do oferty należy 

dołączyć wydruk z wyników testów lub ze strony: http://www.futuremark.com 

potwierdzający spełnienie wymogów dla oferowanego urządzenia. 

W przypadku użycia przez Wykonawcę testu i wystąpienia wątpliwości do oceny wydajności, 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów 

może wezwać wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego 

wraz z licencją, urządzenia w konfiguracji identycznej z oferowaną oraz dokładne opisy 

użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego.  

 

Zainstalowana pamięć RAM  1 GB 

Pamięć wewnętrzna  8 GB, możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty pamięci 

microSDHC 

Czytnik kart pamięci  Tak 

Aparat fotograficzny  Tak 

Aparat - Przód  0.3 Mpix 

GPS Tak 

G-sensor Tak 

Micro USB Tak 

Wyjście słuchawkowe Tak 

 

Komunikacja   

Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

Bluetooth 4.0 

 

Pojemność baterii 3450 mAh 

 

Typ ogniwa  Li-ion 

Kolor  Czarny 

Wysokość  105 mm 

Szerokość  189 mm 

Głębokość  9.3 mm 

Waga  269 g  

 

Oprogramowanie: typu Android 

 

Gwarancja producenta: 24 miesiące 

 konieczna jest możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej gwarancji oraz 

możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru 

seryjnego. 
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Minimalne wymagania dotyczące 9 szt. tablic interaktywnych: 
 

Wszystkie wymienione poniżej elementy mają stanowić komplet, który będzie działał bez 

dodatkowych jakichkolwiek elementów (z pominięciem laptopów): 

TABLICA: 

  

Technologia: Pozycjonowanie w podczerwieni 

Wymiary wewnętrzne (cm): 160,7 × 112,7 

Przekątna zewnętrzna: 83’’ 

Wymiary zewnętrzne (cm): 172 x 124 

Waga (kg): 25 

Czas reakcji: 8 

Szybkość reakcji (ms) < 20 

Minimalny przedmiot dotyku (mm): 5 

Obsługa: Palec, wskaźnik, pisak lub nieprzezroczysty przedmiot 

Gwarancja: 5 lat 

 

 

PROJEKTOR: 

- minimalne natężenie światła białego: 3000 lumenów (tryb standardowy) – minimalne 

natężenie światła barwnego: 3000 lumenów (tryb standardowy) 

- rozdzielczość SVGA (800x600); 4:3 

- kontrast minimum: 

15 000:1 – lampa o żywotności min. 5000h w trybie standardowym (najwyższej jasności) i 

min. 10 000h w trybie oszczędnym – moc lampy min. 200W – korekcja obrazu: auto pionowo 

+/-30; ręczna obsługa poziomo +/-30 – funkcja AV Mute w formie suwaka umieszczonego na 

obudowie projektora – stosunek projekcji:1,45-1,96:1 

- złącza: min. 1 USB typu A, min. 1 USB typu B, min. 1xHDMI, min. 1VGA, min. 1 S-Video, 

wejście audio typu cinch, opcjonalnie wi-fi, torba transportowa producenta projektora w 

zestawie 

 

- waga: max: 2,4 kg 

- gwarancja producenta na projektor: 24 m-ce 

- gwarancja na lampę: 12 m-cy lub 1000h 

 

 

UCHWYT SUFITOWY typu 02L Easy Mount 

Dla projektorów o maksymalnej wadze do 15kg.  

 Obrót i uchylność o ±22,5° i ±15°. 

 

- model: 02L Easy mount 

- rozmiar: 880-1550mm; 
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- kolor: biały 

- gwarancja: 24 miesiące 
 

 

KABEL HDMI 10 mb 

Kabel umożliwiający podłączenie dowolnych urządzeń ze złączem HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) z obsługą obrazu 3D. Zastosowany standard HDMI 1.4 kompatybilny 

ze wcześniejszymi wersjami 1.3 i 1.2  

Długość przewodu  10 m 

Rodzaj  Kabel 

Zastosowanie  Wideo 

Złącza #1  HDMI Typ A Męska 

Złącza #2  HDMI Typ A Męska 

Standard  HDMI High Speed with Ethernet 

Kolor  Czarny 

Pozostałe parametry   

 

- Obsługa standardu 3D TV 

- HDMI 1.4: High Speed HDMI 1.4 Cable z Ethernet 

- Transfer danych do 10 Gb/sek. 

- Transfer w sieci Ethernet 100 Mb/sek. 

- Maksymalna rozdzielczość do 4096 x 2160 Pixeli (24Hz) 

- Odświeżanie do 120 Hz 

- Zawiera HACR (Audio Return Channel) 

 

 

Kabel zasilający 10 mb 

Kabel zasilający VDE 10M (PC-186-VDE-10M). Długość przewodu  10 m 

Rodzaj  Kabel 

Zastosowanie  Zasilający 

Złącza #1  IEC C13 

Złącza #2  Wtyczka hybrydowa C/E/F 

Kolor  Czarny  

 

Wykonawca obowiązany jest do ubezpieczenia sprzętu na czas transportu. 
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ADRESY DOSTAW I ILOŚCI  

 

 

 

Dokładne adresy dostaw: 

 

1) Gimnazjum na 2 w Pińczowie, 1 Maja 5, 28-400 Pińczów 

2) Gimnazjum w Waśniowie, ul. Kunowska 2, 27-425 Waśniów 

3) Gimnazjum w Kunowie, Fabryczna 1, 27-415 Kunów 

4) Gimnazjum w Węchadłowie, Węchadłów 155, 28-411 Węchadłów 

5) Gimnazjum w Bodzechowie, Szkolna 12, 27-420 Bodzechów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gimn. 2  

Pińczów 

Gimn. 

Waśniów 

Gimn. 

Kunów 

Gimn. 

Węchadłów 

Gimn. 

Bodzechów 

Tablica interaktywna 
(komplet – zgodnie z 

opisem przed. Zam.) - 3 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 

Laptop wraz z 

oprogramowaniem  1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 

Tablet wraz z 

oprogramowaniem  97 szt. 47 szt. 61 szt. 30 szt. 27 szt. 
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Załącznik nr 2 

 

 

………………………………………. 

   Pieczęć adresowa 

O F E R T A  C E N O W A 

 
 

Nawiązując do zaproszenia na: 

„Zakup i dostawa tabletów, laptopów, tablic interaktywnych do pracowni szkolnych” w 

celu realizacji projektu  „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” 

oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

 

 

ZA  ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO RAZEM:   ….........................,....... ZŁ 

SŁOWNIE: 

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

………………………………………………………………………………………………. ZŁ 

w tym podatek 

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………. 

TERMIN REALIZACJI OD DNIA PODPISANIA UMOWY LICZONY W DNIACH: ……………….( NIE WIĘCEJ NIŻ 21 DNI) 

 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy/Oferenta:  

Nazwa 

firmy:…………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy 

………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu: ….……/ ……………………………………………….  

Numer faksu:         ….……/ ……………………………………………….  

Numer REGON: ............................................... 

Numer NIP:   ............................................... 

Adres kontaktowy e-mail……………………………………………………………………… 

 

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami 

dostarczenia przedmiotu zamówienia 

- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętej projektem umowy, 

- oświadczamy, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcie umowy, 

- oświadczamy, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za 

związanego określonymi w niej zasadami przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 
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- oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,  

 

w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 

- oświadczam, że zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu; 

- oświadczam, że jestem (jesteśmy) upoważnieni do reprezentowania oferenta. 

 

......................................... dnia ......................................... 

 

 

 

 

……………….......…………………………… 

imię i nazwisko, podpis osoby/ osób 

upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 
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Załącznik 3 

 

 

 
............................, dnia ............................... 

                            miejscowość 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania spełniam warunki dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.  

 

 
 

 

 
 

................................................................. 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w Kielcach w dniu ………….. 2017 roku, pomiędzy: 

 

Grupą MAC Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 

Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000047059, o w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, 

posiadającą NIP 6570082245, REGON 008149990, reprezentowaną przez Zarząd w osobie 

Grzegorz Kowalski – Prezesa Zarządu oraz Patryka Tomczyka - Członka Zarządu, 

zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym 

 

a 

…………………………………………………………………………… 

zwaną dalej : „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………………… 

 

W wyniku rozstrzygnięcia rozpoznania cenowego o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności strony zawierają umowę  

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający  zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę przedmiotu 

zamówienia do 5 szkół gimnazjalnych na terenie województwa świętokrzyskiego w 

związku z realizacją Projektu „Twoja wiedza – Twoja przyszłość” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 

– 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w 

punkcie 1 zgodnie z wymogami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w: 

a) „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, który jako załącznik nr 1 

stanowi integralną część niniejszej Umowy, 

b) Ofercie Wykonawcy zawartej w „formularzu ofertowym”, który jako załącznik nr 

2 stanowi integralną część Umowy, 

 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie ……….. od dnia podpisania 

umowy. 

2. Realizacja dostawy potwierdzona będzie protokołem zdawczo – odbiorczym,. 
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3. Podstawą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego będzie przyjęcie pełnej 

kompletnej dostawy zgodnej z załącznikiem nr 1 – bez żadnych zastrzeżeń. W 

przypadku uwag co do zgodności zrealizowanej dostawy z niniejszą umową, 

Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu i do przedstawienia 

Wykonawcy tych uwag, a Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić w terminie do 

7 dni roboczych. 

4. Każdorazowe miejsce dostawy stanowiącej przedmiot umowy określone jest w 

wykazie szkół gimnazjalnych, zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia.. 

5. W imieniu Zamawiającego odbioru dokonywać będzie Przedstawiciel Zamawiającego 

– każdorazowo Dyrektor Szkoły lub inna osoba upoważniona w imieniu Szkoły, do 

której następuje dostawa oraz Przedstawiciel Dostawcy.  

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Wykonawca zapewni specjalistów o kwalifikacjach i doświadczeniu gwarantujących 

należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie osoby personelu zatrudnione przez 

siebie przy wykonaniu umowy. 

3. Wykonawca oraz Zamawiający, każdy w swoim zakresie, dołożą niezbędnej 

staranności przy realizacji niniejszej umowy, wzajemnie informując się o wynikłych 

problemach. 

4. Zamawiający ma prawo przy wykonywaniu zamówienia przedstawiać swoje uwagi i 

zastrzeżenia wraz z opisem sugerowanych zmian, a Wykonawca zobowiązany jest je 

uwzględnić jeśli nie wykraczają poza zakres oferty i Zaproszenia. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe na 

kwotę netto …………………. zł (słownie: ………………. zł) plus podatek VAT (…. %) 

w wysokości ………. zł (słownie: …………….zł), razem kwota brutto wynosi: 

………………… zł (słownie: …………….zł). 

 

2. Kwota o której mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 4. 

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez strony 

końcowy protokół odbioru. . Oryginał protokołu powinien być załącznikiem do 

faktury/rachunku. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
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1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy spełnia wymogi jakościowe 

i techniczne określone w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

przez okres 24 miesięcy począwszy od daty wydania przedmiotu umowy 

poszczególnym szkołom. 

3. W przypadku, gdy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wyraźny 

wymóg uzyskania gwarancji producenta, wówczas Wykonawca zapewni, aby na 

poszczególne elementy przedmiotu umowy została udzielona gwarancja na okres nie 

krótszy, niż wynikający ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W 

pozostałych przypadkach, jeśli producent nie udzieli gwarancji jakości na dany 

element przedmiotu umowy lub udzieli jej na okres krótszy, niż wynikający ze 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wówczas uznaje się że Wykonawca 

udzielił gwarancji jakości na ten element przedmiotu umowy na czas określony w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.. 

4. W ramach udzielonej przez siebie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć stwierdzoną wadę elementu przedmiotu umowy, według wyboru 

Zamawiającego, poprzez jego wymianę lub nieodpłatną naprawę w odpowiednim 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Do każdego egzemplarza sprzętu będą dołączone: 

a) karta gwarancyjna, 

b) instrukcja obsługi sprzętu, 

c) płyta z oprogramowaniem niezbędnym do odtworzenia systemu po awarii, 

d) licencja na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). 

Dokumenty z pkt a – d mają być sporządzone w języku polskim. 

 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu 

dostawy przedmiotu zamówienia w wysokości 5% łącznej ceny brutto, za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% 

łącznej ceny brutto. 

3. Za nienależyte wykonywanie świadczeń w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,01% wartości brutto 

umowy za każde uchybienie, w szczególności: za każdy dzień opoźnienia w usuwaniu 

błędów i awarii. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Kary umowne nie podlegają sumowaniu. 

 

 

§ 7 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

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

umowy, Zamawiający może odstąpić od wykonania umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie określonym 

w ust. 1 także przy zaistnieniu poniższych przesłanek: 

a) opóźnienia w realizacji dostawy do którejkolwiek ze szkół, trwającego dłużej niż 7 

dni, 

b) powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i 

zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, o ile 

jest to możliwe w danych okolicznościach, przy udziale drugiej strony sporządzony 

zostanie protokół inwentaryzacji realizacji przedmiotu umowy w toku, zgodnie ze 

stanem faktycznym na dzień odstąpienia. 

 

§ 8 

ZMIANA UMOWY 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1. zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej 

umowy, 

2. sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

3. wykonawca uprawniony będzie do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu innego niż 

wskazany w ofercie w przypadku, gdy sprzęt wskazany w ofercie został wycofany z 

produkcji lub rynku. Wykonawca poinformował o tym Zamawiającego przed 

upływem terminu realizacji zamówienia. Wykonawca ma obowiązek w takiej sytuacji 

dostarczyć oświadczenie producenta w tym zakresie. W takim przypadku Wykonawca 

zaoferuje produkt o parametrach równoważnych lub lepszych; Zamawiający wyrazi 

zgodę na piśmie na zaproponowany produkt równoważny. 

4. innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Strony powołują swoich 

przedstawicieli w osobach: 

ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………….. 

ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

z tym, iż przedstawiciel Zamawiającego nie jest uprawniony do składania oświadczeń 

woli w jego imieniu. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.). 

3. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na 

drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją 

niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być finansowany ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, Grupa MAC S.A. zastrzega sobie 

możliwość ograniczenia zakresu dostawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Grupy 

MAC S.A. wysokość środków na sfinansowanie zamówienia zostanie zmniejszona. W 

przypadku zmniejszenia zakresu dostawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanej dostawy i zrzeka się dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem zakresu dostawy. 

6. Integralne części niniejszej umowy stanowi: 

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, 

- podpisany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1, 

       7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

           dla każdej ze stron. 

 

               ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 

 

WYKAZ WYKONANWYCH DOSTAW 

 

 

 

 

…………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

L.p. Przedmiot 

dostawy 

Wartość umowy Czas realizacji  

(od – do) 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

1. 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

   

 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 

wyszczególnionych powyżej zamówień. 

 

POUCZENIE: 

Art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) 

przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument 

albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla 

uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

 

………………………, dnia …………… 2017 r. 

 

 

 

………………………………………… 
Podpis osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) 
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Załącznik nr 6 

 

 

 

…………………………………………… 

Miejscowość i data 

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

Pieczęć adresowa 

 

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

NIP / Regon 

 

Oświadczenie wykonawcy 

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: ZK/02/TWTP/2017), nie jesteśmy 

powiązani z zamawiającym Spółką Grupa MAC S.A. z siedzibą w Kielcach osobowo lub kapitałowo w 

rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z 

dnia 19.09.2016 r. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

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

d) pozostawaniu 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 z niżej wymienionymi osobami: 

- Grzegorz Kowalski – Prezes Zarządu Grupy MAC S.A.,  

- Patryk Tomczyk- Członek Zarządu Grupy MAC S.A. 

- Edyta Kraska – Dyrektor projektu, 

- Anna Adamska – Koordynator merytoryczny projektu, 

- Karolina Mróz – Specjalista ds. administracyjnych, 

- Mariusz Golc - informatyk 

 

 

………………..…………………..…………………………. 
                                                                             Podpisy osób upoważnionych do składania 

                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu oferenta 
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