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Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012
Kielce, dnia 2012-12-10
ZATWIERDZAM

......................................
(podpis)

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na:
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej i projektora ”
w celu realizacji projektu
„Szkoły kreatywnych umysłów”
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:

Prowadzący rozpoznanie (adres):

Grupa Edukacyjna S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce
Grupa Edukacyjna S.A.
ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce
tel. 655055804/6550555800
strona internetowa: www.grupaedukacyjna.pl
e-mail: jowita.stachura@ge.edu.pl/
dariusz.dabek@ge.edu.pl
Dział Pozyskiwania i obsługi funduszy zewnętrznych
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie
z Zaproszeniem.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz w projekcie
umowy, które stanowią integralną część zaproszenia.

2.

Kod CPV mający zastosowanie do postępowania: CPV: 30200000-1, 48000000-8, 32322000-6 30213100-6,.

3.

Wszelkie użyte, (w załączniku szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia), nazwy handlowe
w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy.
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Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia,
wymiarów 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 to obowiązany jest do oferty załączyć wykaz tych
produktów wraz z ich szczegółowym opisem uwzględniającym w szczególności parametry opisane przez
zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia 21 dni od dnia podpisania umowy.
III. WYMOGI FORMALNE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:



Złożą oświadczenie, którego wzór zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.



Wykonali dwie dostawy, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy
zostały wykonane należycie – za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca wykaże, że
wykonał dwie dostawy w ramach każdej dostarczał sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
tablica interaktywna i projektor o wartości minimum złożonej oferty każda.



Wzór karty gwarancyjnej do tablicy interaktywnej;

2.

Sposób sporządzenia oferty i okoliczności powodujące wykluczenie oferenta:

a)

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami niniejszego zaproszenia,

b) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt III.4 niniejszego zaproszenia,
c)

Oferta i wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim oraz podpisane przez umocowanych
przedstawicieli oferenta,

d) Oferta cenowa może zawierać tylko jedną cenę netto oraz wynikającą z niej cenę brutto wyrażoną w PLN,
obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. II.1,
e)

Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem,

f)

Nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa
w pkt. III.1 skutkuje wykluczeniem wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia z dalszego
postępowania.

g)

Oferent zostanie wykluczony z postępowania, 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;
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 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.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie wykonawca składa oświadczenie
stanowiące załącznik nr 3 do zaproszenia
3.

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

4.

Zawartość oferty:
Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Ofertę cenową (załącznik nr 2),
b) Podpisany przez osoby upoważnione opis przedmiotu zamówienia,
c) Dokumenty, o których mowa w pkt. III.1,
d) Kserokopię odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,

5.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6.

Cena wszystkich elementów zamówienia określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianie.

7.

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

8.

Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić wysokość obowiązującej na dzień składania ofert.

9.

Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień
umowy.

10.

Zamawiający przy wyborze i ocenie ofert stosuje kryterium: 100% cena. Zamawiający przy wyborze i
ocenie ofert stosuje jedno kryterium:

a)

cena – (100 pkt.)
W ramach tego kryterium zostaną przyznane punkty od 0 do 100, przy czym do porównania cen przyjęta
zostanie cena brutto. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda
następna zostanie oceniona według wzoru:

Zamówienie udzielone zostanie wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów
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11.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

12.

Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2012-12-28 godzina 11.00 w sekretariacie Zamawiającego, ul.
Łódzka 308, Kielce 25-655

13.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej i
projektora”
w celu realizacji projektu
„Szkoły kreatywnych umysłów”
Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012
Nie otwierać przed 2012-12-28 godz. 11.00

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2012r. w miejscu składania ofert o godzinie 11.05.
14.

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 Zamawiający zamieści na tej
stronie.

15.

Zamawiający zastrzega prawo do żądania zmiany osób, które będą realizować niniejszy przedmiot
zamówienia.

16.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego – Tablica Ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Zamawiającego od dnia 10.12.2012 r. do dnia 28.12.2012 r.

17.

Osobami wyznaczonymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Jowita StachuraJakóbik, tel. 655055804; e-mail: jowita.stachura@ge.edu.pl

Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5

–
–
-

charakterystyka przedmiotu zamówienia
Oferta cenowa
Oświadczenie wykonawcy
Projekt umowy
Wykaz usług
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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania dotyczące laptopa
Sztuk 1
Procesor
Dysk Twardy
Pamięć
Matryca
Karta graficzna
Nagrywarka DVD
WiFi
Karta sieciowa
Bluetooth
Karta dźwiękowa
Czytnik kart SD

Procesor marki Intel i3 Mobile o prędkości nie mniejszej niż 2,2 GHz
Dysk SATA o wielkości 320GB lub większy
Pamięć RAM DDR3 o wielkości minimum 4096 MB
Matryca laptopa o wielkości 15,6" i o rozdzielczości 1366x768 lub wyższej
Dowolna wbudowana karta graficzna z wyjściem zewnętrznym D-sub lub DVI
Nagrywarka płyt DVD i CD
Bezprzewodowa karta sieciowa Wifi Typ: 802.11b/g /n
Karta sieciowa 100 Mb lub 1000 Mb z portem RJ45
Kontroler Bluetooth
Karta dźwiękowa z wyjściem słuchawkowym i wejściem na mikrofon
Wbudowany czytnik kart SD

Windows

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional w
wersji Polskiej lub Windows 8 Professional w wersji polskiej lub angielskiej.

Office
Torba na notebooka
Gwarancja

Wymagana pełna licencja na program Microsoft Office Home & Business 2010.
Może to być dowolny rodzaj licencji OEM, PKC lub BOX.
Torba na laptopa o wielkości 15,6" lub jeśli wykonawca oferuje laptopa o
większej matrycy, torba musi być dopasowana do wielkości oferowanego laptopa
Gwarancja minimum 36 miesięcy
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Wymagania dotyczące projektora multimedialnego DLP
Sztuk 1
Rozdzielczość
Projektor DLP o rozdzielczości XGA 1024x768 lub wyższej
Jasność ANSI lumen
Minimum 3000 Ansi lumen
Porty
Wymagane porty wejścia HDMI, D-Sub
Torba na projektor
Torba na projektor
Gwarancja
Gwarancja minimum 24 miesiące
Wymagania dotyczące tablicy interaktywnej
Sztuk 1
Tablica interaktywna o parametrach nie gorszych niż:
wielkość powierzchni pracy
sposób pisania po tablicy

nie mniej niż 90''
pióro elektroniczne oraz dotykowo (palec)

zasilanie i komunikacja z komputerem
technologia pozycjonowania

port USB
dowolna (podczerwona, rezystancyjna lub
optyczna)
myszka do sterowania elementów desktopu
lub oprogramowanie graficzne do pisania po
obszarze pracy

tryby pracy tablicy

oprogramowanie graficzne i instrukcja obsługi
obsługiwane systemy operacyjne

w języku polskim
Minimum Windows XP/Vista/7

gwarancja
Min 36 miesiące
SERWIS gwarancyjny producenta lub autoryzowanego serwisu należy załączyć wzór karty gwarancyjnej,
w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia w siedzibie
zamawiającego
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Załącznik nr 2

……………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA
Nawiązując do zaproszenia na:
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej i projektora ”
w celu realizacji projektu
„Szkoły kreatywnych umysłów”
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM: …................................ ZŁ
SŁOWNIE: ……….................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ZŁ
Nazwa i producent modelu oferowanego przez wykonawcę:
Laptopa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tablicy interaktywnej………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Projektora……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa
firmy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
………………………………………………………………………………….
Numer telefonu:

.…/ ……………………………………………….

Numer faksu: .…/ .........................................
Numer REGON:
Numer NIP:

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

...............................................
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Adres kontaktowy email: ………………………………………………………………………………..
-

oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami
dojazdu związanymi z wdrażaniem i przeszkoleniem obsługi oraz dostarczeniem przedmiotu zamówienia (Biuro
Projektu ul. Łódzka 308, Kielce 25-665 pokój nr 8)

-

oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej
projektem umowy,

-

oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

-

oświadczam, 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,

-

oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w
miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego.

-

oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu;

-

oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania oferenta.

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

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
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Załącznik nr 3

……………………………………………
Miejscowość i data

............................................................
Pieczęć adresowa

.......................................................
NIP / Regon
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia (nr sprawy: ZK/02/SKU/2012), nie jesteśmy powiązani
z zamawiającym – Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w Kielcach osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia
15.12.2011 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 n/w osobami:
- Piotr Treszczotko – Prezes Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.,
- Grzegorz Molęda – Członek Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.,
- Małgorzata Ślusarczyk – Członek Zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.,
- Dariusz Dąbek – Dyrektor projektu,
- Edyta Kraska –Kierowniczka projektu,
- Jowita Jakóbik-Stachura- Specjalistka ds. administracji i wydatkowania środków
-Mariusz Golc- informatyk .

………………………………………………..…………………………..
podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik nr 4
PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu ……… 2012 roku w Kielcach pomiędzy:
Grupą Edukacyjną Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Łódzka 308, 25-655 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, o następującym składzie
Zarządu: Piotr Treszczotko- Prezes Zarządu, Małgorzata Ślusarczyk- Wiceprezes Zarządu, Grzegorz MolędaWiceprezes Zarządu reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie
zwanym dalej w treści Umowy Zamawiający
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „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.

Przedmiotem umowy jest dostawa oraz pierwszy rozruch 3 fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz
z oprogramowaniem, 1 sztuki tablicy interaktywnej oraz 1 sztuki projektora.

2.

Celem przedmiotu umowy jest realizacja projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 zgodnie z wymogami
szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego w:
a) „charakterystyce przedmiotu zamówienia”, która podpisana przez wykonawcę jako załącznik nr 1 stanowi
integralną część niniejszej Umowy,
b) ofercie Wykonawcy zawartej na „formularzu ofertowym”, który jako załącznik nr 2 stanowi integralną część
Umowy,
§2
TERMIN REALIZACJI

1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

2.

Realizacja usługi potwierdzona będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, przy czym zamawiający ma prawo do
przedstawienia uwag niezgodności z umową, a Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić do 7 dni roboczych.

3.

Podstawą podpisania protokołu odbioru, przez Zamawiającego będzie przyjęcie pełnej kompletnej dostawy
zgodnej z załącznikiem nr 1- bez żadnych zastrzeżeń.
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§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 obowiązany jest je uwzględnić jeśli nie wykraczają poza zakres oferty i
Zaproszenia.
§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę netto
…………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………) plus podatek VAT
(…………..%)
w
wysokości
………………….
zł
(słownie:
………………………………….………………………………………………………………),
razem
kwota
brutto
wynosi:
………………………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….).

2.

Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wykonania niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na zamawiającego autorskich praw
majątkowych do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w
związku z wykonaniem niniejszej umowy.

3.

Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze/rachunku. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.

4.

Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego
na realizację projektu „Szkoły kreatywnych umysłów”.

5.

Podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez strony końcowy protokół
odbioru.

6.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
ŚWIADCZENIA SERWISOWE

1.

Wykonawca zapewnia 36 miesięczny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego na laptop oraz tablice oraz
24 miesięczny SERWIS gwarancyjny na projektor .
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2.

Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy spełnia wymogi jakościowe i techniczne określone
w załączniku nr 1 do umowy.
3. 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)
5. Dokumenty z pkt a-c i e mają być sporządzone w języku polskim.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie
naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do wszelkich materiałów i wyników prac, o
których mowa w § 1, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

2.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego
z ww. materiałów i wyników prac, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich
kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej
możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie
Zamawiający może ponieść lub, jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub
pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, jakie ta osoba zgłosi w
związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest także do
zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów pomocy prawnej.

3.

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji zgodnie z warunkami z załącznika nr 1 oraz przenosi na pozostałe
elementy powstałe w ramach realizacji umowy na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu
wykonanego w ramach niniejszej umowy oraz jego wersji roboczych z chwilą jego przyjęcia przez
Zamawiającego, czyli od momentu jej wykonania i wdrożenia na czas nieokreślony, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach wynagrodzenia o którym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
§7
KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu dostawy przedmioty
zamówienia w wysokości 1 % brutto wartości przedmiotu dostawy, za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego lub za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 20% łącznej ceny umowy brutto.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia
5. Kary umowne podlegają sumowaniu.
6.Za nienależyte wykonywanie świadczeń w 36-sto(24-miesięcznym dla projektora) miesięcznym okresie serwisu
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 0,01 % wartości brutto umowy za każde
uchybienie, w szczególności: za zwłokę w usuwaniu błędów i awarii.
§8
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
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 rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn trwającego dłużej
niż 7 dni lub niekontynuowania jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

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.
§9
ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
1.

zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,

2.

sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

3.

Sprzedawca uprawniony będzie do dostarczenia Kupującemu 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 musi wyrazić zgodę na piśmie na
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zaproponowany produkt równoważny.
4.

innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te
będą korzystne dla Zamawiającego.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, Strony powołują swoich przedstawicieli w osobach:
ze
strony
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ze
strony
……………………………………………………………………………………………………………………………….…...,

Zamawiającego:
Wykonawca:

z tym, iż ww. 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 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

3.

Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.

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 sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej, Grupa Edukacyjna S.A. zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu dostawy, jeżeli z
przyczyn niezależnych od Grupy Edukacyjnej 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 znacznik nr 1;
-) Zaproszenie do składania ofert(opis przedmiotu zamówienia) załącznik nr 3.

7.

Umowę niniejszą sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

…………………………………………
Pieczęć wykonawcy

Lp.

Przedmiot usługi

Wartość umowy

Czas
realizacji
(OD - DO)

Nazwa i adres
Zamawiającego

1.

2.

3

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 ____________2012 r.
_____________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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www.grupaedukacyjna.pl
Partner Projektu: Stowarzyszenie „Nowe Oblicze Edukacji”
www.noweobliczeedukacji.eu
Biuro Projektu: ul. Łódzka 308, 25-655 Kielce

Projekt realizowany na podstawie umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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