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Załącznik nr 1 do siwz 
............................................... 
( pieczęć wykonawcy) 
 

OFERTA CENOWA 

 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz : 
 
...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
.................................................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 
 
Nr konta bankowego: ............................................................................................................................................... 
 
nr telefonu ........................................................................ nr faxu ........................................................................... 
 
e-mail  ............................................................................................. 
 
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : 
„ Zakup sprzętu komputerowego”   składam(y) niniejszą ofertę:  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach 

płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto: 
1) Grupa A - Komputer (15 szt.): 
................................................................................................................................................ 
(słownie : ...........................................................................................................................), 
w tym: 
wartość netto: ......................................................................................................................  
podatek VAT : ....................................................................................................................        
 

2) Grupa B - Monitor (2 szt.): 
................................................................................................................................................ 
(słownie : ...........................................................................................................................), 
w tym: 
wartość netto: ......................................................................................................................  
podatek VAT : ....................................................................................................................        

3) Grupa C – Projektor multimedialny, wieszak sufitowy, montaŜ (1 szt.): 
................................................................................................................................................ 
(słownie : ...........................................................................................................................), 
w tym: 
wartość netto: ......................................................................................................................  
podatek VAT : ....................................................................................................................        
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4) Grupa D – Drukarka kolorowa, ksero, skaner (1 szt.): 
................................................................................................................................................ 
(słownie : ...........................................................................................................................), 
w tym: 
wartość netto: ......................................................................................................................  
podatek VAT : ....................................................................................................................        

 
 
 

 
2. Oświadczam(y), Ŝe przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 21 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
 
3. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego. 
 
4. Oświadczam(y), Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 
 
5. Oświadczam(y), Ŝe w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego. 

 
6. Oświadczamy, Ŝe powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części 

zamówienia: ........................................................................................................................... 
(jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). 

 
7. Oświadczamy, Ŝe oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

 
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 
Na ofertę składają się : 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ................................... 
4. ................................... 
5. ................................... 
 

 
 

..............................., dn. ..............................   ...................................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do siwz  
 
 
 
 
................................................................ 

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
...................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
„.................................................................................................................................................”  oświadczam(my), 
Ŝe wykonawca, którego reprezentuję(jemy) : 

 
1. posiada uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.  
 
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
 
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

 
 

..............................., dn. ...............................  ............................................................................................... 
                                                                                     (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
                                                                                                w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 
  
 
oświadczam(my), Ŝe wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 
  
               -  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  
  
  

..............................., dn. ...............................  ................................................................................................ 
                                                                        (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  
                                                        w przypadku oferty wspólnej- podpis kaŜdego z  wykonawców 

składających ofertę wspólną) 
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Załącznik nr 3 do siwz 

UMOWA NR .................... 

/projekt/ 

zawarta w dniu ...................... 2007 r. pomiędzy:  

 

1. Biurem Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą w 

Szczecinie, ul. Karola Szymanowskiego 2,  

NIP 8512711820, REGON 812103711 

reprezentowanym przez Dyrektora BPPM ..................................  

zwanym dalej „Zamawiaj ącym”,   

a 

2. .................................................................... z siedzibą w ........................... przy ul. 

............................................................, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej /lub 

Krajowego Rejestru Sądowego/ pod numerem ................................ z dnia 

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

NIP .........................., REGON ................................ 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawc ą”. 

 

§ 1 

 

 Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru 

oferty dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póz. zmianami ) 

 

§ 2 

 

 Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ i dostarczenie na koszt Wykonawcy sprzętu 

komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie zgodnie ze złoŜoną ofertą. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy wraz z kartami gwarancyjnymi na własny 

koszt, termin realizacji nie dłuŜszy niŜ 21 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy. 

Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na  ........................ r. 

2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku 
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odbioru. 

3. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia 

faktury. 

§ 4 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiści Wykonawcy kwotę w wysokości 

..................... zł brutto /słownie: ........................................................................ 

........................................... /100/. W tym podatek VAT według obowiązującej stawki 22%. 

2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 

sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez strony, przez 

zamawiającego na konto Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu ..... miesięcznej gwarancji na  przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, a w 

przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w siedzibie 

Zamawiającego – czas reakcji na zgłoszenie nie później niŜ 3 dni robocze, a całkowity czas 

naprawy do 14 dni. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki. 

4. W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminach, o których mowa wyŜej, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamiennie na czas naprawy takie same urządzenie 

wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. Po uruchomieniu urządzenia zastępczego 

zostanie spisany protokół, w którym zostanie określony ostateczny termin usunięcia awarii. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe w przypadku, gdy po wykonaniu 

trzech napraw gwarancyjnych dostarczonego urządzenia w ramach tej umowy w ciągu okresu 

gwarancji będzie ono wykazywało nadal wady w działaniu. 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych 

przejawach awarii oraz czasie jej wystąpienia. 

8. W przypadku naprawy gwarancja ulega przedłuŜeniu o czas naprawy. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy 

powstałe z winy zamawiającego. 

10. Świadczenie usług serwisowych dokonywane jest jedynie na podstawie waŜnej i oryginalnej karty 

gwarancyjnej dla przedmiotu umowy podlegającego czynnościom serwisowym, wystawionej przez 

stronę Wykonawcy z chwilą realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 6 
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1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w wysokości 20% wartości umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

b) w wysokości 20% wartości umowy w przypadku niezrealizowania umowy z winy Wykonawcy 

c) w wysokości 0,2% wartości umowy, za nieterminową realizację zamówienia, za kaŜdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zapłata kary umownej opisanej w ust. 1 pkt. a) i b) jest niezaleŜna od kary opisanej w pkt. c). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku 

wystąpienia szkód przewyŜszających wartość kar umownych. 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, w przypadku odstąpienia od 

umowy z winy Zamawiającego. 

2. Z tytułu nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

 

§ 8 

 

W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający moŜe: 

1. Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 

prawa do kary umownej. 

2. Odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 7 dni oraz Ŝądać kary umownej. 

 

§ 9 

 

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań i upowaŜnione 

do dokonania odbioru przedmiotu umowy: 

 

 ze strony zamawiającego: Tomasz Palczewski 

 ze strony wykonawcy: ……………………………… 

 

§ 10 

 

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej z uwzględnieniem 

postanowień art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem niewaŜności. 

 

§ 11 

 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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§ 12 

 

 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

 Zamawiaj ący:       Wykonawca:  
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Załącznik nr 4 do siwz  
................................................................ 
  ( pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) 

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZ ĘTU 
 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

...................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Zakup sprz ętu komputerowego” oferuję(my): 

1. Grupa A 
Komputer o następującej konfiguracji:   szt. 15  

Lp. Wyszczególnienie Nazwa, typ urządzenia, znak firmowy, opis parametrów technicznych 
1 Płyta główna, chipset 

 
2 Procesor 

 

3 Pamięć 
 

4 HDD 

 

5 Nagrywarka DVD +-RW 
 

6 Obudowa, zasilacz, 
dodatkowy wentylator 

 
7 Napęd wewnętrzny FDD  
8 Karta graficzna 

 
9 Karta sieciowa 

 
10 Oprogramowanie 

 
11 Klawiatura, mysz 
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2. Grupa B 
Monitor LCD         szt. 2 
Nazwa, model, typ: …………………………………………………………………………… 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis parametrów, uwagi 

1 Przekątna  

2 Czas reakcji plamki    

3 Rozdzielczość nominalna  

4 Złącza, kable  

5 Jasność  

6 Kontrast  

7 Kąt widzenia  

8 Normy, certyfikaty  

 
 
3. Grupa C 
Projektor multimedialny       szt. 1 
Nazwa, model, typ: …………………………………………………………………………… 
 

Lp. Wyszczególnienie Opis parametrów, uwagi, lub określenie czy urządzenie posiada (Tak/Nie)  

1 Rozdzielczość rzeczywista a  

2 
Jasność obrazu (tryb 
normalny) ANSI lm 

 

3 Kontrast  

4 Wieszak sufitowy - wysokość  

5 Zoom optyczny  

6 
Złącza, długość kabla VGA 
(min12 m) 

 

7 
Wbudowana transmisja 
bezprzewodowa-typ 

 

 
 
4. Grupa D 
Drukarka, ksero, skaner       szt. 1 
Nazwa, model, typ: …………………………………………………………………………… 
 
Lp. Wyszczególnienie Parametry techniczne,uwagi lub określenie czy urządzenie posiada 

(Tak/Nie) 
1 Prędkość kopiowania kopii A4 mono, 

kolor  /minutę, 
 
 

2 Format papieru  
 

3 Technologia druku  
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4 Czas nagrzewania  (sek.), mono, kolor  
 

5 Czas uzyskania pierwszego wydruku 
(sek.), mono, kolor 

 
 

6 Zoom (%),  
 

7 Zespół kopiowania dwustronnego, 
dupleks automatyczny nielimitowany, 

 
 

8 Automatyczny podajnik dokumentów 
dwustronnych, 

 
 

9 Sortowanie elektroniczne z obrotem,  
 

10 Rozdzielczości   
 

11. Co najmniej 2 kasety na papier po 500 
arkuszy,  

 
 

12 Taca ręczna na 100 arkuszy papieru,  
 

13 Oprogramowanie umoŜliwiające na 
monitorowanie i kontrolę stanu urządzeń 
z poziomu przeglądarki internetowej, 

 
 

14 Podstawa pod kopiarkę,  
 

15 Kody uŜytkownika,  
 

16 Wyświetlanie komunikatów po polsku,  
 

17 Pamięć (MB)  
Dysk twardy (GB), 

 
 

18 Drukarka:  
 

a) Drukowanie PCL,   
 

b) Wydruk sieciowy, protokoły sieciowe 
TCP/IP, IPX/SPX, netbeui, 

 
 

c) Systemy: Windows 
98/NT/2000/XP,2003 serwer, Novell 
Netware3.12/3.2/4,1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, 

 
 

d) Interfejs: Ethernet (10Base-T/100Base-
TX) oraz USB 2.0, 

 
 

e) Wydruk poufny,  
 

19 Skaner:  
 

a) Rozmiar oryginałów:   
 

b) Rozdzielczość dpi,  
 

c) Formaty wyjściowe PDF, JPEG, TIFF,  
 

d) Dołączone sterowniki Network TWAIN,  
 

e) Skanowanie do foldera,  
 

f) Skanowanie do e-maila.  
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Uwagi: ………………………………....................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
..............................., dn. ..............................    
 
 
         ........................................................................................................ 

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do 
reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
 
 


