Projekt "iStander Pro- urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia
kręgowego " nr: POIR.01.01.01.-00-0424/17:
Łódź, dnia 15 grudnia 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące realizacji projektu „iStander Pro- urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji
dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego " współfinansowanego ze środków
Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
I.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zestawów multimedialnych w ilości do 45 sztuk w
skład, których wchodzą moduły funkcjonalne określone w ramach następujących pakietów:
Pakiet 1 zamówienia: Zestaw komputerowy :
Wymagania podstawowe:
Płyta: Gigabyte GA-H110M-S2
Procesor: Intel Core i3-7100, Dual Core, 3.90GHz
Grafika: ASUS GeForce GTX 1050 lub Gigabyte GeForce GTX 1050 D5 2G
Pamięć: DDR4 4GB 2666MHz
Dysk: SSD 2,5” 120GB
Obudowa: BRUTUS Q20 USB 3.0
Zasilacz: 500W
WIFI: Bezprzewodowa karta sieciowa
Bezprzewodowa klawiatura oraz mysz
System operacyjny: Microsoft OEM Win Home 10 64Bit
Szczegółowe wymagania techniczne opisuje Załącznik numer 1
Pakiet 2 zamówienia: Telewizor:
Przekątna ekranu - 43 cale / 108 cm
Zgodność z HD Full HD, 1920 x 1080
Szczegółowe wymagania techniczne opisuje Załącznik numer 2
Pakiet 3 zamówienia: Stojak multimedialny:
Szerokość x głębokość podstawy w mm - 390 x 500
Wysokość całkowita w mm – max 1600 mm
Waga stojaka – max 35 kg
Stojak powinien gwarantować bezpieczne powieszenie i utrzymanie telewizora do masy 10 kg
Szczegółowe wymagania techniczne opisuje Załącznik numer 3

II. Wymagania formalne dotyczące ofert uczestników postępowania:
1. Oferenci mogą składać oferty na wszystkie pakiety Zamówienia jak też i na pojedyncze pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na pojedyncze elementy poszczególnych
pakietów jak również na niekompletne pakiety.
2. Dostawa poszczególnych podzespołów odbywać się będzie sukcesywnie do 31.12.2018 każdorazowo
na podstawie oddzielnego zamówienia Zamawiającego określającego wymaganą ilość poszczególnych
pozycji aż do wyprodukowania finalnej ilości urządzeń końcowych.
Zamawiający ma prawo zmniejszyć finalną ilość zamówionych podzespołów bez konieczności podawania
przyczyn.
Oferent zobowiązany jest do utrzymania warunków cenowych oraz pozostałych zadeklarowanych w
swojej ofercie bez względu na finalną liczbę zamówionych przez Zamawiającego pozycji
asortymentowych.
3. Zamawiający ma prawo do podziału zamawianych ilości podzespołów na dowolną ilość
zamówień/etapów cząstkowych.
4. CPV: 32322000-6: urządzenia multimedialne
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III. Zamawiający:
ALREH Medical Sp. z o. o.
ul. Filtrowa 81/27
02-032 Warszawa
tel/fax: 42/634 22 14
e-mail:office@alreh.pl
IV. Termin wykonania zamówienia:
Pakiet 1 zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni (od dnia udzielenia zamówienia i podpisania umowy)
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym została dokonana kontrola dostawy przez
Zamawiającego wg obowiązujących w firmie procedur.
Pakiet 2 zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni (od dnia udzielenia zamówienia i podpisania umowy)
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym została dokonana kontrola dostawy przez
Zamawiającego wg obowiązujących w firmie procedur.
Pakiet 3 zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni (od dnia udzielenia zamówienia i podpisania umowy)
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym została dokonana kontrola dostawy przez
Zamawiającego wg obowiązujących w firmie procedur.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

b)

posiadają wiedzę i doświadczenie;

c)

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

2) Z postępowania wyklucza się:
a)

Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.

b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
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:
 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
d) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
VI. Opis sposobu prezentacji ceny oferty:
1.
2.

Cena ofert uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
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3.
4.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Cena nie ulegnie zmianie przez czas ważności oferty (związania z ofertą).

VII. Kryteria i sposób oceny ofert:
5.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
DLA PAKIETU 1:
Oferta podlegać będzie ocenie wg następujących kryteriów:
1. Kryterium - czas dostawy zamówionych elementów:
1) maksymalna ilość dni realizacji zamówienia = 30 dni;
2) ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:
Wobliczana – wartość punktowa oferty
Wmax – waga kryterium – 5
Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców
Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana – wartość obliczana w danym kryterium
Wobliczana = ((Xmax – Xobliczana) / (Xmax – Xmin)) * Wmax
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg w/w
wzorów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Kryterium ceny:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin - najniższa cena nett za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach
złożonych w postępowaniu;
Co - cena neto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
60 – waga kryterium „ Cena oferty”.

C = Cmin x 95 / Co
3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz
wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:

P = W obliczeniowa +C
gdzie: Wobliczana – wartość punktowa oferty
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
DLA PAKIETU 2:
Oferta podlegać będzie ocenie wg następujących kryteriów:
1. Kryterium - czas dostawy zamówionych elementów:
1) maksymalna ilość dni realizacji zamówienia =30 dni;
2) ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:
Wobliczana – wartość punktowa oferty
Wmax – waga kryterium – 5
Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców
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Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana – wartość obliczana w danym kryterium
Wobliczana = ((Xmax – Xobliczana) / (Xmax – Xmin)) * Wmax
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg w/w
wzorów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Kryterium ceny:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin - najniższa cena nett za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach
złożonych w postępowaniu;
Co - cena neto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
60 – waga kryterium „ Cena oferty”.

C = Cmin x 95 / Co
3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz
wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:

P = W obliczeniowa +C
gdzie: Wobliczana – wartość punktowa oferty
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
DLA PAKIETU 3:
Oferta podlegać będzie ocenie wg następujących kryteriów:
1. Kryterium - czas dostawy zamówionych elementów:
1) maksymalna ilość dni realizacji zamówienia =30 dni;
2) ocena punktowa oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:
Wobliczana – wartość punktowa oferty
Wmax – waga kryterium – 5
Xmin – wartość najniższa spośród złożonych ofert wykonawców
Xmax – wartość najwyższa spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana – wartość obliczana w danym kryterium
Wobliczana = ((Xmax – Xobliczana) / (Xmax – Xmin)) * Wmax
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg w/w
wzorów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Kryterium ceny:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin - najniższa cena nett za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach
złożonych w postępowaniu;
Co - cena neto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
60 – waga kryterium „ Cena oferty”.

Projekt "iStander Pro- urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia
kręgowego " nr: POIR.01.01.01.-00-0424/17:

C = Cmin x 95 / Co
3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz
wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:

P = W obliczeniowa +C
gdzie: Wobliczana – wartość punktowa oferty
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
VIII. Sposób przygotowania oferty.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszego postępowania;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wypełnione i podpisane przez wykonawcęzgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego postępowania;
2. Przygotowanie oferty.
a) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia, w formie pisemnej,
w języku polskim.
b) Oferta oraz wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania zgodnie z
aktem rejestracyjnym i przepisami prawa
c) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia pełnomocnictwa
lub umocowania prawnego.
d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących
ofertę.
IX. Termin i sposób składnia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 27.12.2017r. do godziny 11.00
a) osobiście w Oddziale Zamawiającego w Łodzi: ALREH Medical Łódź 94-315, ul. Złotno 135
b) drogą mailową na adres e-mail: office@alreh.pl
X. Termin związania ofertą.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych
przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.
XI. Wzór umowy - załącznik nr 6.
XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dostępne po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie realizacji zamówienia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przygotuje informację o wyniku postępowania
zawierającą nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Informacja, o której mowa zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę wykonawcy, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów, chyba, że nie ma takiej możliwości- wówczas postępowanie zostanie unieważnione.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę
przeznaczoną na finansowania zamówienia.
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XIII. Postanowienia końcowe:
1. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół z
postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to złożonych ofert
2. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.
3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie drogą
elektroniczną.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony Zamawiającego są Agnieszka Michalak,
tel.: 42/ 634 22 14; e-mail: office@alreh.pl
XIV. Załączniki:
1. Wymagania dotyczące zestawu komputerowego - załącznik nr 1
2. Wymagania dotyczące telewizora - załącznik nr 2
3. Wymagania dotyczące stojaka pod telewizor – załącznik nr 3
4. Formularz ofertowy - nr 4
5. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 5
6. Wzór umowy – załącznik nr 6

..………………………………
Miejscowość, data

.………………………………...
Podpis Zamawiającego
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Formularz Oferty – Pakiet 1
1.Wykonawca:
a. Pełna nazwa firmy: ......................................................................................................
….........................................................................................................................................
b. Adres:
….................…....................................................................................................................
….........................................................................................................................................
c. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za treść złożonej oferty :
imię, nazwisko …...............................................................................................................
nr telefonu, mail .................................................................................................................
NIP …..............................................................................................................................
REGON …........................................................................................................................
2. Zamawiający:
ALREH Medical Sp. z o. o.
ul. Filtrowa 81/27
02-032 Warszawa
3. Zobowiązania Wykonawcy:
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Pakietu nr 1 przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w
zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1, na następujących warunkach:
Lp

1

Nazwa elementu

Wykonanie wg

Zestaw
komputerowy

załącznika nr 1

Cena
jednostkowa
NETTO

Ilość
sztuk

Wartość
pozycji
NETTO

Podatek
VAT

Wartość pozycji
BRUTTO

45

CAŁOŚĆ
Wartość pakietu netto: …..............................................................................................
słownie: …........................................................................................................
podatek VAT: …...............................................................................................
Wartość pakietu brutto: …..................................................................................................
słownie: …....................................................................................................…
termin realizacji dostawy:

4. Oświadczenia dotyczące postanowień zapytania ofertowego:
Oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki.
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2) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek takich uprawnień
3) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
4) Firma, którą reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
5) Firma nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy;

….........................................
(data i podpis)
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Formularz Oferty – Pakiet 2
1.Wykonawca:
a. Pełna nazwa firmy: ......................................................................................................
….........................................................................................................................................
b. Adres:
….................…....................................................................................................................
….........................................................................................................................................
c. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za treść złożonej oferty :
imię, nazwisko …...............................................................................................................
nr telefonu, mail .................................................................................................................
NIP …..............................................................................................................................
REGON …........................................................................................................................
2. Zamawiający:
ALREH Medical Sp. z o. o.
ul. Filtrowa 81/27
02-032 Warszawa
3. Zobowiązania Wykonawcy:
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Pakietu nr 2 przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w
zapytaniu ofertowym i załączniku nr 2, na następujących warunkach:
Lp

1

Nazwa elementu

Wykonanie wg

Cena
Ilość
jednostkowa sztuk
NETTO

Telewizor 43 ’’

załącznika nr 2

45

Wartość
pozycji
NETTO

Podatek
VAT

Wartość pozycji
BRUTTO

CAŁOŚĆ
Wartość pakietu netto: …..............................................................................................
słownie: …........................................................................................................
podatek VAT: …...............................................................................................
Wartość pakietu brutto: …..................................................................................................
słownie: …....................................................................................................…
termin realizacji dostawy:

4. Oświadczenia dotyczące postanowień zapytania ofertowego:
Oświadczam, że:
6) Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki.
7) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek takich uprawnień
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8) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
9) Firma, którą reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
10) Firma nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy;

….........................................
(data i podpis)
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Formularz Oferty – Pakiet 3
1.Wykonawca:
a. Pełna nazwa firmy: ......................................................................................................
….........................................................................................................................................
b. Adres:
….................…....................................................................................................................
….........................................................................................................................................
c. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za treść złożonej oferty :
imię, nazwisko …...............................................................................................................
nr telefonu, mail .................................................................................................................
NIP …..............................................................................................................................
REGON …........................................................................................................................
2. Zamawiający:
ALREH Medical Sp. z o. o.
ul. Filtrowa 81/27
02-032 Warszawa
3. Zobowiązania Wykonawcy:
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie Pakietu nr 3 przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w
zapytaniu ofertowym i załączonych rysunkach, na następujących warunkach:
Lp

1

Nazwa elementu

Wykonanie wg

Stojak pod
telewizor

załącznika nr 2

Cena
jednostkowa
NETTO

Ilość
sztuk

Wartość
pozycji
NETTO

Podatek VAT Wartość pozycji
BRUTTO

45

CAŁOŚĆ
Wartość pakietu netto: …..............................................................................................
słownie: …........................................................................................................
podatek VAT: …...............................................................................................
Wartość pakietu brutto: …..................................................................................................
słownie: …....................................................................................................…
termin realizacji dostawy:
4. Oświadczenia dotyczące postanowień zapytania ofertowego:
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią Zapytania Ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki.
2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają
obowiązek takich uprawnień
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny.
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4.
5.

Firma, którą reprezentuję znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
Firma nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy;

….........................................
(data i podpis)
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Załącznik nr 5.

Nazwa wykonawcy: ............................................................................................................
Adres:

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

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Firma, którą reprezentuję nie jest powiązana kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe i osobowe rozumiem wzajemne powiązania pomiędzy 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:
- uczestnictwu 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 drugiego stopnia, lub pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

…...........................................
Miejscowość, data

…..................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 6.

WZÓR UMOWY
-projekt umowy dla pakietu 1,2,3Umowa nr …….
Zawarta w ………………………………………………… w dniu ….……………………
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………
Regon: ………………………………………………… , NIP: …………………………………………………
reprezentowanym/reprezentowaną przez :
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym/zwaną dalej „Zamawiającym” a
…………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w …………………………………………………………..
………………………………………………………………………… (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:………………………………………………
przez …………………………………………………………………………………………………………..…
Regon: …………………………………………………… , NIP: ……………………………………
reprezentowanym/reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przedmiocie …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…..……… (nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego),
dokonał wyboru oferty Wykonawcy,
Strony uzgadniają, co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów niezbędnych do produkcji urządzeń aktywizujących iStander
(pakiet 1: ………..); (pakiet 2: ……….); (pakiet 3:…….), spełniających warunki określone w specyfikacji
zamówień oraz załączonych rysunkach i ofercie Wykonawcy stanowiących integralną część niniejszej umowy.
§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z Formularzem ofertowym w
kwocie:
Pakiet nr …………………………………………..…….
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Wartość netto: …………..……… zł
słownie: (…………………………………………………….…………………………………………………)
Podatek VAT ……………………... zł
słownie: (…………………………………………………..…………………………………………………………)
Wartość brutto: …………….….. zł
słownie: (……………………………………………………………………………………………………..)
2. W kwocie/kwotach wymienionej w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
a w szczególności koszty zakupu i transportu surowców do wykonania detali, koszty związane z wymianą
uszkodzonych elementów podczas użytkowania w okresie obowiązywania gwarancji a także należne opłaty
wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego.
3. Wartość określona przez Wykonawcę będzie stała przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszelkie składniki
cenotwórcze, m.in. akcyzę, VAT, opłaty celne oraz koszt związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem.
§3
TERMIN I WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny wad prawnych i fizycznych, zgodny z
normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz parametrami określonymi w zamówieniach i dołączonych do nich rysunkach,
każdorazowo na podstawie odrębnego zamówienia Zamawiającego określającego ilość oraz pozycje
asortymentowe danego zamówienia. Zamawiający ma prawo do złożenia dowolnej ilości zamówień cząstkowych
aż do wyczerpania całkowitej ilość asortymentu objętego ofertą ilościową Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do
zmniejszenia ilości zamawianych pozycji.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczane asortymenty przedmiotu umowy, będą oznakowane odpowiednio
co do: a) nazwy;
3. Wykonawca jest zobowiązany do :
a) wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż …………………… dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy;
b) dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Łodzi, z
uwzględnieniem konieczności dostaw w godzinach pracy;
c) zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy sprzętu, nie później niż na 3 dni robocze przed
tym terminem, z zachowaniem terminu wynikającego z ust.2 lit.
4. Do momentu dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty
przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę.
5. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy (chyba, że strony ustanowią inaczej) oraz na jego koszt i
ryzyko.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji
przedmiotu umowy.
7. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód podczas wnoszenia i ustawienia przedmiotu umowy,
Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych
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warunków spowoduje usunięcie tych wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie
Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.
8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami
technicznymi i osobowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
9. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru, Wykonawca wymieni przedmiot umowy na
nowy.
10. Nowy termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury .
2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy, po jego odbiorze przez Zamawiającego,
potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu umowy przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury.
4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie przyjęta do realizacji.
6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na
Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń
finansowych w stosunku do Wykonawcy.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych(np. fakturach,
rachunkach, notach odsetkowych) a wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się termin określony w umowie.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wystawienia przez Wykonawcę dowolnej liczby faktur w
dowolnym zestawieniu asortymentowym obejmującym przedmiot umowy.
§5
GWARANCJA – TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim
standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych
Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy.
2. Jeżeli w okresie gwarancji dostarczony przedmiot zamówienia (lub jego część), o którym mowa w §1 niniejszej
umowy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany (lub wymiany wadliwej części) w ciągu
14 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy
3. W przypadku wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowa od daty
odbioru sprzętu przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru.
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§6
KARY UMOWNE
1. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości
10% wynagrodzenia umownego.
2. W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez Zamawiającego
terminu na usunięcie wad.
4. W przypadku, gdy w treści umowy jest mowa o wynagrodzeniu umownym, należy przez to rozumieć
wynagrodzenie jako całkowitą wartość brutto za realizację przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność z tytułu kar umownych, o których mowa
powyżej, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
6. Zamawiający niezależnie od naliczonych kar umownych może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną w pełnej wysokości poniesionej szkody.
§7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszystkich ewentualnych sporów mogących
powstać w związku z realizacją umowy.
2. W braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie spory powstałe w związku z
realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§8
ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji umowy, kontrolowania przebiegu dostaw objętych umową w tym
w szczególności do podpisania protokołu odbioru Zamawiający wyznacza : ..……………………………………..;
e-mail:....................................................; tel.: ………….
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………..
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne
oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
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zamówieniu, tj.:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie
Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy oraz inne niezawinione
przez Strony przyczyny, w tym spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”, np. pożar, zalanie itp.
2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego (osoby upoważnione do reprezentowania stron
w sprawach związanych z realizacją zamówienia) ze względów losowych, zdrowotnych i innych,
3) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy, zmiany technologii
lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
4) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,
5) zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług i podatku akcyzowym
w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości zamówienia, którego zmiana dotyczy, przy czym
wartość netto określona w umowie jest wartością stałą,
6) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy. W takim przypadku zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron umowy.
2. Wszelkie zmiany dotyczą ustaleń zawartych w treści niniejszej umowy, dopuszczalne w świetle umowy i ustawy
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej
siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń oraz nr faksu. W braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki
wysłane na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub załącznikach do niej i będą
uznawane za doręczone.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla
Wykonawcy.
Załączniki:
1) Zamówienie ze specyfikacją .
2) Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:
…………………………

ZAMAWIAJĄCY:
……………………………

