
 

 

  

 

 

 

Zapytanie ofertowe dot. realizowanego  

w Zespole Szkół w Kańczudze projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość" 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dostawa i montaż tablic interaktywnych z oprogramowaniem oraz rzutników 

multimedialnych do Zespołu Szkół w Kańczudze w ramach projektu „Dobry zawód 

inwestycją na przyszłość" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego.  

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół w Kańczudze 

ul. Konopnickiej 6, 

37-220 Kańczuga 

Osoba do kontaktu: 

Dorota Konieczna, 16 642-38-30 

email: zskancz@pro.onet.pl 

2. Tryb udzielania zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasad 

określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie 

najkorzystniejszej oferty. 

2.2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia: 

a. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami). W niniejszym postępowaniu przepisy tej ustawy stosuje się 

odpowiednio, o ile Zapytanie ofertowe zawiera odesłanie do tych uregulowań, jak 

również w celu ustalenia definicji pojęć występujących w Zapytaniu ofertowym, 

b. uwzględnia Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w szczególności 

dotyczące  przejrzystości i konkurencyjności wydatków oraz zasady 

konkurencyjności. 

Projekt „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

mailto:zskancz@pro.onet.pl


 

 

  

 

 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia publicznego 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tablic interaktywnych  

z oprogramowaniem oraz rzutników multimedialnych w ramach  projektu „Dobry 

zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX – Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego. 

Urządzenia multimedialne - 32322000-6 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1.1. Wszystkie oferowane towary muszą być fabrycznie nowe. Termin wykonania  

zamówienia: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

1.2. Zamówienie obejmuje wniesienie zamówionego sprzętu do budynku Szkoły  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z montażem. 

 

1.3. Zakupione sprzęty winny spełniać wymagania następujących przepisów prawnych:  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz.U. z 2002r. nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.) 

 

 

1.4. Zamawiający wymaga dostawy asortymentu wg następującej specyfikacji –  

3 komplety 

Tablica interaktywna z oprogramowaniem oraz z uchwytem -   3 komplety 
-      technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni) 
-      min. przekątna powierzchni roboczej 90” 
-      format 16:10 
-       10 punktów dotyku 
-      sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem 
-      powierzchnia suchościeralna, magnetyczna 
-      pasek skrótów po obu stronach tablicy 
-      oprogramowanie w języku polskim 
-      na podczerwień 
-      ceramiczna 
-      inteligentna półka 

-       



 

 

  

 

 

 

-     Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 
-      instrukcja obsługi w języku polskim 

o     uchwyt montażowy ścienny 
-      gwarancja i serwis: 

o     minimum 5 lat gwarancji –
 informacja musi być wprost zawarta w karcie produktu lub w 

dodatkowym oświadczeniu dostawcy dołączonym do ofert. 
o     serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami zawartymi w gwarancji 
producenta 
(należy dołączyć oświadczenie o świadczeniu serwisu zgodnego z warunkami gwarancji) 

Do oferty należy dołączyć Kartę katalogową produktu lub Specyfikację techniczną urządzenia/pro
duktu,pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w specyfika
cji minimum (podpisany wydruk) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków gwarancji i 
serwisu. 

 

Rzutnik multimedialny oraz uchwyt – 3 komplety 

-      rzutnik multimedialny ultrakrótkoogniskowy, współpracujący z tablicą interaktywną  

-      lampa o mocy min. 190 W, 

-      żywotność lampy: min. 3500 godzin w trybie standardowym, 

-      współczynnik kontrastu: 14000:1, 
-      rozdzielczość podstawowa: WXGA (1024x768), rozdzielczość maksymalna: HD 1080p 

        (1920 x 1080), 

-      system wyświetlania: DLP, 

- jasność min. 3500 ANSI lumen, 

- format obrazu standardowy: 4:3 

- dostępne wejścia: wejście HDMI, wejście D-Sub 15pin, wejście liniowe audio, 

wyjście liniowe     audio, 

- sterowanie za pomocą pilota 

- montaż projektora: ścienny  

-     gwarancja 3 lata 

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty kopie 

certyfikatu lub informację ze źródła producenta o posiadaniu takiego). 

Do oferty należy dołączyć Kartę katalogową produktu lub Specyfikację techniczną   

urządzenia/produktu, pozwalającą na weryfikację parametrów technicznych wymienionych w 

specyfikacji minimum (podpisany wydruk). 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 
przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

1.3. posiadają potwierdzenie, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. 

 

1.4. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.  

1.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust 2 pkt 2 przedkłada dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące  kryteria: 

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, 

- będzie zawierała najniższą cenę brutto. 

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1.Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem  

Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertę należy opracować w języku 

polskim. 

 

2. Zamawiający nie  dopuszcza składanie ofert częściowych oraz wariantowych. 

 

 



 

 

  

 

 

 

8. Miejsce i termin składania ofert: 

Sposób złożenia oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół  

w Kańczudze: ul. Konopnickiej 6, 37-220 Kańczuga, sekretariat (parter 

budynku) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r., do godz. 12:00. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

2) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym 

informacją o adresacie oferty, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku 

Wykonawcy oraz Jego adresie z dopiskiem: 

O F E R T A – Dostawa i montaż tablic interaktywnych wraz z 

oprogramowaniem oraz rzutników multimedialnych dla Zespołu Szkół w 

Kańczudze  w ramach  projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość". 

3) Otwarcie ofert odbędzie w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół  

w Kańczudze: ul. Konopnickiej 6, 37-220 Kańczuga, Gabinet Dyrektora (parter 

budynku) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019  r., do godz. 12:15. 

 

9. Określenie warunków zmian umowy 

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdują się zapisy 

przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmiany postanowień treści umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy  

w zakresie: 

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, 

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

c) terminu realizacji umowy,  

d) zasady płatności. 

 

10. Informacje o formalnościach: 

 

1.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

( telefonicznie lub e-mailem ) o wyborze Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

zgłosić się do siedziby zamawiającego w terminie 3 dni od dnia  otrzymania 

zawiadomienia o wyborze oferty. Niedotrzymanie  tego obowiązku skutkować będzie 

wyborem oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny. 

3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz 

danych zawartych w ofercie. 



 

 

  

 

 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania 

ofertowego bez podania przyczyn. 

 

11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa powyższym w pkt 2, 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 



 

 

  

 

 

 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 



 

 

  

 

 

 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

- Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

 

12. Informacje dodatkowe: 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszymi postanowieniami mają  zastosowanie 

przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

 

 

13. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Formularz ofertowy (wg wzoru w załączeniu - Załącznik nr 1) 

2.  Wzór umowy – Załącznik Nr 2 

3.  RODO- Załącznik nr 3 

 

Kańczuga, dnia:  2 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  

 

Formularz ofertowy Wykonawcy  

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa : ………………………………………………………………………………….…. 

Adres…………………………………………………………………………………….….. 

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

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………….… 

Numer Telefonu:……………………………………………………………………...……. 

Numer NIP (jeżeli dotyczy) : …………………………………………………….………… 

Numer Regon (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………….. 

Dane Zamawiającego:  

Zespół Szkół w Kańczudze 

ul. Konopnickiej 6 

37-220 Kańczuga 

Zobowiązania Wykonawcy:  

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na dostawę i montaż tablic interaktywnych wraz  

z oprogramowaniem oraz rzutników multimedialnych do Zespołu Szkół w Kańczudze   

w ramach projektu „Dobry zawód inwestycją na przyszłość” dofinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9. 4 Poprawa 

jakości kształcenia zawodowego składam niniejszą ofertę: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na 

warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym  za cenę brutto 

………………………… PLN, (słownie: ……………………….…………………………PLN 

..…/100 brutto). 

Lp. Nazwa Ilość Wartość 

netto 

Podatek 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. 

 

 

 

Tablice interaktywne wraz 

z oprogramowaniem  oraz 

rzutniki multimedialne 

wraz z montażem 

3 

zestawy 

   

2. RAZEM:     



 

 

  

 

 

 

Podpisując niniejszą ofertą oświadczam jednocześnie: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem oraz 

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

4.Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi  

w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne 

do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag. 

5.Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zgłoszenia się do 

siedziby Zamawiającego celem zawarcia umowy  w terminie 3 dni od dnia  otrzymania 

zawiadomienia o wyborze oferty.  Jestem świadomy, iż niedotrzymanie  tego obowiązku 

skutkować będzie wyborem oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

6.Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi  

w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane  

z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego 

zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia). 

 

 

………………………………………………………… 

        Data i podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Załącznik Nr 2 

                                      UMOWA  Nr ………………( wzór ) 

zawarta w dniu ………………. r.  w Kańczudze, pomiędzy ………………………………… , 
 
zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 

…………………………………. – ………………………………………………. 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą" o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż tablic interaktywnych wraz  

z oprogramowaniem oraz rzutników multimedialnych do Zespołu Szkół w Kańczudze   

zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia ................................................... 

2.Termin wykonywania zamówienia –  do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

§2 

1.Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy jest fabrycznie 

nowy, nieużywany i jest zgodne z przedstawioną ofertą. 

2.Wykonawca winien dostarczyć i zamontować zamówiony sprzęt w terminie do 14 dni od 

dnia  podpisania umowy.  

3.Wykonawca dostarczy na swój koszt zamówiony sprzęt w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego oraz dokona montażu. 

4.W przypadku niezgodności dostarczonego sprzętu, co do ilości lub jakości, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 48 godzin   

(w dni robocze) dostarczyć Zamawiającemu  na własny koszt sprzęt zgodny  z umową. 

5.W przypadku ujawnienia wad jakościowych po dostawie Wykonawca na własny koszt 

zobowiązany jest do wymiany dostarczonego sprzętu  na nowy, wolny od wad, nie później niż  

w terminie 48 godzin (w dni robocze) od daty zgłoszenia wad (telefonicznie, faksem, drogą 

elektroniczną). 



 

 

  

 

 

 

6.W przypadku gdy reklamacja dostarczonych materiałów przekroczy 10% całości dostawy. 

Sprzedający zobowiązany jest do wymiany całej pozostałej partii zamawianego sprzętu. 

 

§3 

1.Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za dostarczony sprzęt, nastąpi na 

podstawie dostarczonej i  prawidłowo wystawionej faktury. 

2.Wartość zamówienia wynosi: 

Brutto ……………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………. 

i jest wynagrodzeniem ofertowym.  
3.Zamówienie każdorazowo obejmuje wniesienie zamówionego sprzętu do pomieszczeń wskazanych 

przez Zamawiającego. 

4.Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty faktury, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, 

przelewem na konto Wykonawcy . 

5.Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 

 

§4 

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości umowy,                      

o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki. 

2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie 

należności wynikających z faktur. 

 

§5 

 

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§6 

1.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 

 

  

 

 

 

§7 

1.W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§8 

 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla  każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole 

Szkół  w Kańczudze jest Dyrektor Szkoły (dane kontaktowe: ul. M. 
Konopnickiej 6, 37-220 Kańczuga) 

2. Pytania dotyczące celu, sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień można kierować do 
Inspektora Ochrony Danych iod@powiatprzeworsk.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów albo na podstawie 
udzielonej zgody; 

4. Dane osobowe: 
A. przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i 

celu określonym w jej treści; 
B. przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze; 
C. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

D. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
A. organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie oraz celach 
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

B. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie 
administratora (na podstawie umów powierzenia); 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 4, a następnie przetwarzane będą również w celach 
archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw 
ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 



 

 

  

 

 

 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także przysługują 
Pani/Panu następujące uprawnienia: 
A. prawo dostępu do danych osobowych (w tym do uzyskania kopii tych 

danych); 
B. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
C. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 
w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma 
innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
D. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w 

przypadku, gdy: 
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, 
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której 

dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, 

 administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale 
osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 
przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione 
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy 
sprzeciwu; 

E. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej 

z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą 
osobę; 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
F. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy 

łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w 

przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 
administratora; 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 



 

 

  

 

 

 

stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku, 
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub 
zawarta między stronami umowa; 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane 

 

 

 


