
I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Szczeciński 

al. Papieża Jana Pawła li 223 
70-453 Szczecin 

NIP: 851 -020-80-05 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

li. Opis przedmiotu zamówienia 

Zestaw komputerowy (stacjonarny) składający się z: 
1) Monitora komputerowego (27 cali) z regulowaną wysokością wbudowanymi 

głośnikami; 

2) Komputer stacjonarny w konfiguracji: 

- seria procesora: Intel Core i5; 
- wielkość pamięci RAM : min. 8 GB; 

- typ dysku twardego: SSD 
- pojemność dysku: 256 GB 

- system operacyjny: Windows 10 Professional 

Adres wykonania przedmiotu umowy 

Uniwersytet Szczeciński , Rektorat, Al. Jana Pawła 22A, 70-453 Szczecin 

Ili. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

Do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.0ferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

2.0ferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać 

adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, być podpisana czytelnie 

przez Wykonawcę. 

3.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na 

warunkach określonych w ofercie Sprzedawcy. 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna zawierać opis: „ Dostawa sprzętu informatycznego". Oferta powinna być 

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uci-oferty@usz.edu.pl wraz z 



załączonym skanem kserokopii wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z 

ewidencji działalności gospodarczej. 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2018 r. godz. 12.00 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę . 

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

treści złożonych ofert. 

V. OCENA OFERT 

1 .Zamawiający stosuje przy wyborze oferty wyłącznie kryterium najniższej ceny. 

2.W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie 

prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej . Cena w ofercie uzupełniającej nie może 

być wyższa niż w ofercie pierwotnej. 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą 

mailową, przy czym Sprzedawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie 

poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. 

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym terminie, 

bez konieczności podawania przyczyn. 

2.Dodatkowych informacji udziela: Bartosz Krefta, Uczelniane Centrum Informatyczne, e-mail : 

bartosz.krefta@usz.edu.pl, tel. 91-444-10-01. 

3 . Załącznikami do zapytania ofertowego są: 

a) Załącznik nr 1 - formularz oferty 

b) Załącznik nr 2 - projekt umowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Znak sprawy: 

/pieczęć Wykonawcy/ 

OFERTA 

Nazwa firmy . „ ... „. „ ...... „ .. „ „ .... „ .. ....... „ „ .. • „ . .. „ .. • . „ . „ ... . „. „ ... „ . .. . .. „ .. „ . „ .... . ..... .. ... . „ .. ..•. „ . . ..•. ... .. 

z siedzibą w „ . . „ ... ... . „„ .. „ ........... „ ........... adres ........ „ ..... .... . . „ . .. . ... „ ...... ..... . ... .... .... . .... . .. „ . ........ . 

wpisaną do rejestru w „„„„„ „ „ .... „ . ... „.„.„ .. ..... . pod numerem „ . ... „ ... „„ ..... „.„„ . .. „ . .... . „„ .... „.„ 

posiadająca REGON .„„.„ .. . ............ „ ............ „ . ... NIP ... .. ....... „ ... .. .. ... „ ..... „ .... .. ............ . ..... .. .. . 

oferta na: 
Dostawę zestawu komputerowego do DSS 

Cena Cena 
jednostkowa jednostkowa 

LP Nazwa BRUTTO NETTO 

1 Dostawę zestawu komputerowego do DSS 
............ PLN 

............ PLN 

Cena brutto słownie: ... . .. . ..... ..... . ... .. . .......... . .... „.„„ ..........•...•. . ...... . . . .. •....... • .. „ 

Miejscem wykonania usługi będzie: .... „ .... . „ .... .. .... „ . . „ ...... „ . „ ... .. . . .. . „ ..... „ . ... „ . . . .. . ... „ ... „. „ . . 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
1. Oświadczamy, że: 

• zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, 
• uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty realizacj i przedmiotu 

zamówienia, 
• akceptujemy wskazany w Zapytaniu ofertowym czas związania ofertą, 

• akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty op isują stan 
prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. 
3. Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od momentu 
doręczenia faktury V AT - zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

Posiadamy konto w (nazwa banku) . „„„.„„„„„„ .... „ „.„„.„„„ .. . ... „„ „ .. „„„„ .. „„„ .. „„„„„„„„ .. „ „ „„ . . „. „. „. 

Numer rachunku bankowego .. ...... ... ... .. .. ......... ... .... .. .... ...... ..... .. ... ........ .... ..... .......... ....... ... ..... ....... ... . 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: 
Imię i nazwisko .. „.„„„„„„„.„„„„. „ .„„„ . . „.„.„„„.„„„„.„„„„„„ 



tel. „ ......... „ „. „ „ .„ „. „ „ .. „ „ fax. „„ „„ „ .. „.„. „„„ . „. „„ .. „. „ e-mail . „. „. „„„ .„.„ .„ .. „„ .„„„„„ „„.„. „„„ 

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: 

1 ..... „„„„.„ .. „„.„.„„„.„.„„.„„„.„.„„.„„.„.„.„„„„ 2. „„„„„.„„„„.„.„.„„„„ .. „„.„.„„.„.„„„.„.„„.„„ 

• Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
• Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
• Ofertę niniejszą składamy na „„„.„„ kolejno ponumerowanych stronach. 

Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy' mikroprzedsiębiorstwem I małym przedsiębiorstwem I 
średnim przedsiębiorstwem2 • 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców3. 

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
oraz wykaz firm podwykonawców, którym wykonanie ww. części zamówienia: 

LP Firma podwykonawcy Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć 
(nazwa, adres, NIP) podwykonawcy 

l 

2 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Ofertę niniejszą składamy na.„„„„„ kolejno ponumerowanych stronach. 
Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacj i stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach: 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa: 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne .. 
Załącznikami do formularza oferty są: 
1. Dokumenty wymagane zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
2. Załączniki wymienione w zapytaniem ofertowym. 

/miej scowość data/ /podpis Wykonawcy/ 

1 Niewłaściwe skreślić . 
2 W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicj i mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5 .2003, s. 36) 
3 Niewłaściwe skreślić . W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany 
zostanie bez udziału podwykonawców. 



UMOWA nr UCl/ .... ./2018 

zawarta w dniu ......... „ ........ „......... w Szczecinie pomiędzy: 

Uniwersytetem Szczecińskim, z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70 - 453 
Szczecin, NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez: 

mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego - Kanclerza US 

przy kontrasygnacie 

mgr Andrzeja Kucińskiego - Kwestora US 

zwanym dalej w treści umowy Kupującym 
a 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej w treści umowy Sprzedawcą. 

W wyniku zapytania ofertowego. 

§ 1 
I. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa zestawu komputerowego do 

DSS US zgodnie z ofertą Sprzedawcy stanowiącą załącznik nr 1 oraz integralną część 
niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 

§2 
I . Przedmiot umowy ujęty w § I ust. 1 dostarczony będzie Kupującemu na koszt i ryzyko 

Sprzedawcy. 
2. Po dokonaniu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § I ust. 1, Strony umowy 

przeprowadzą testy właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 

Kupującego z chwilą jego odbioru. Odbiór nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron 
umowy i zostanie potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem przekazania, 
spisanym po pozytywnym zakończeniu testów przedmiotu zamówienia. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim. 
5. Sprzedawca oferuje bezpłatną ... 24 .... miesięczną gwarancję na cały określony w 

załączniku nr I przedmiot zamówienia, liczony od dnia odbioru końcowego. 

6. Naprawy przedmiotu zamówienia w trakcie gwarancji nastąpią w okresie 14 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia ich zgłoszenia będą wykonywane w miejscu uzgodnionym 
przez Strony, a wszelkie koszty pokryje Sprzedawca. 

7. W okresie gwarancyjnym Kupujący ponosi jedynie koszty wymiany części zużywalnych. 



8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki, wady powstałe wskutek 
nieprawidłowej przez Kupującego eksploatacji sprzętu. 

§3 
1. Cena sprzedaży zostaje określona na wartość: .•. „ •• •• „ •••• „„ zł (słownie złotych brutto: 

„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę zaproponowaną 

w ofercie Sprzedawcy. 
3. Strony postanawiają, że w/w cena będzie obowiązywała przez okres ważności umowy, nie 

będzie podlegała zmianom. 
4. Sprzedawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

osobom trzecim bez zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. 

§4 
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy 
wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT oraz obustronnie 
podpisanego protokołu odbioru, bez zastrzeżeń. Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia 
faktury V AT po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia. 

§5 
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 
Kupującego reprezentować będzie : 

Bartosz Krefta tel. 91-444-10-01 
Sprzedawcę reprezentować będzie: 

tel. ......... ........ . 

§6 
1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku: 

1) nieterminowego wykonania zamówienia lub wykonania niezgodnie z umową pod 
względem jakości wykonania, funkcjonalności, kompletności przedmiotu zamówienia, 
w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od ceny brutto, określonej w § 3 
ust. 1, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn niezależnych od 
Kupującego lub rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1. 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, o których mowa 
w § 8 ust. 1, w wysokości 10% ceny umownego brutto określonej w § 3 ust. 1. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego zgodnie 
z ogólnymi zasadami powszechnie obowiązującego prawa, gdyby wysokość poniesionej 
szkody przewyższała wysokość naliczonych kar umownych. 

§7 
1. Zmiana postanowień mmeJszeJ umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§8 
1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania 



bądź nienależytego wykonywania przez Sprzedawcę. W takiej sytuacji Kupujący wzywa 
Sprzedawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Sprzedawcy 
odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od 
umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Sprzedawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia. 

§9 
1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją 

umowy jest prawo polskie, a sądem - sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 
2. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie 
adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia 
na ostatni znany drugiej stronie adres. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi 
zmiany umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po I dla każdej ze Stron. 

KUPUJĄCY SPRZEDAWCA 




