
 



 

 

 



 



 



 

 

P.OF/2/05/komputery/2017                                    Załącznik nr 1  

                                                                                  do Zaproszenia z dnia 16.05.2017r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa : …………………………………………………………………………….. 

 

Poczta elektroniczna :                                       Strona internetowa :   

Nr telefonu ………………………..                / faks ……………………….. 

 REGON :  ………………………..                 NIP :  ………………………… 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kiewlcach ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na : Dostawa sprzętu komputerowego   

dla    MBP w Kielcach ul. Konopnickiej 5. , oferujemy cenę jak niżej: 

 
lp Nazwa sprzętu  Cena 

jednostkowa netto 
Podatek 
 VAT 

Cena  
brutto 

ilość Wartość  
brutto 

1 Zestaw komputerowy 1 wg 
specyfikacji zaproszenia 

   7szt.  

2 Microsoft Office 2016 
Standard PL MOLP - 
licencja EDU na 5 stanowisk  

   Licenc
ja na 
5 st. 

 

3 Drukarka laserowa HP 
Laserjet M506DN 

   1szt.  

4 Drukarka laserowa HP 
LaserJet Pro M501dn 

   1szt.  

5 Drukarka atramentowa 
Epson WorkForce Pro WF-
5110DW 

   3szt.  

6 Monitor LCD Philips 
19S4QAB/00 

   2szt.  

7 Przełącznik Dlink 16-Port 
Gigabit Switch  model DGS-
1016D 

   2szt.  

8 8-portowy przełącznik 
Gigabit D-link DGS-108 

   1szt.  

9 Przełącznik Dlink 26 Port 
Gigabit Max PoE Switch 
model DGS-1026MP 

   1szt.  

10 Czytnik Motorola CS3070, 
Bluetooth, 1D, interfejs USB, 
czarny 

   3szt.  

11 Czytnik kodów kreskowych 
Opticon usb OPL 6845 

   2szt.  

12 Drukarka termiczna 
Metapace T-4, T4 USB 
(dołączone kable usb) 

   6szt.  

13 Skaner Epson Perfection 
V370 Photo 

   1szt.  

14 UPS FIDELTRONIK LUPUS 
1600  

   1szt.  

15 UPS FIDELTRONIK LUPUS 
500 

   10szt.  

16 HP HPE ProLiant ML10 
Gen9  1xE3-1225v5 8GB 
DVD-RW 300W [838124-
425]  

   3szt.  



 

 

 

Łącznie oferujemy za wykonanie  zamówienia zgodnie z wymogami Zaproszenia do 

składania ofert z dnia 05.04.2016r.  : 

 

Cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 

 Razem brutto : ……………………………..zł,  

słownie: …………………………………………………………………………….. …zł 

 

Wykonam zamówienie w terminie  : ……………………………………….2017r 

Termin płatności: ……….. dni,  

okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) : ………… 

Reklamacje będą załatwiane w terminie  do ……………… dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………….. 

- załatwienie wykonania reklamacji : do ……… dni 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba/Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy : 

1) …………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty , nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia wymagania stawiane Wykonawcy oraz 

postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Nie posiadamy/ posiadamy zaległości wobec Urzędu Skarbowego 

6. Nie posiadamy/ posiadamy zaległości wobec ZUS 

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

  Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi. 

Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

 
1. ………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………… 

 

 

/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/pieczęć imienna 

 

 

 

                                                                                                     ………………………… 

                                                                                          Miejscowość i data, pieczęć firmowa 

 



                                      
 
 
 
Zał. Nr 2 do Zaproszenia z dnia 16.05.2017r 
P.OF 2/5/Komputery/2017 

                                          WZÓR  / Umowa......................./2017 
 
 Zawarta w dniu  ..............2017r, pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach 
  ul. M. Konopnickiej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta 

Kielce pod numerem RIK – 7/02, Regon: 292652791, NIP: 657-24-54-840, reprezentowaną przez; 
  1. Andrzeja Maćkowskiego - Dyrektora 
Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” z jednej strony 

a 

.............................................................................................................................................................. 
             NIP – 
Wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................................... 

Do KRS .................................................................................................................................................... 

 

Reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................... 
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą , została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                     § 1 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 16 maja 2017 roku i ustaleniu cen w 

oparciu o przedstawione oferty,  wybrano na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i  Regulaminu MBP, do realizacji zamówienia   ofertę firmy: .................................... 
 
                                                                   § 2 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 
niżej wymienionego sprzętu komputerowego; 
 
1. Zestaw komp. wg specyfikacji techniczne z zaproszenia -7szt., 

2. licencja Microsoft Office 2016 Standard Pl MOLP -  licencja EDU - 5 stanowisk.   

3. Drukarka Laserowa HP LaserJet M506DN - 1 szt.  
4. Drukarka Laserowa HP LaserJet Pro M501dn - 1 szt. 

5. Drukarka atramentowa Epson WorkForce Pro WF-5110DW -3 szt. 

6. Monitor LCD Philips 19S4QAB/00 - 2szt. 

7. Przełącznik Dlink 16-Port Gigabit Switch model DGS-1016D- 2 szt. 

8. 8-portowy przełącznik Gigabit D-link DGS - 108- 1 szt.  

9. Przełącznik Dlink 26 Port Gigabit Max PoE Switch model DGS - 1026MP - 1 szt. 

10. Czytniki Motorola CS3070, Bluetooth,1D, interfejs USB , czarny - 3 szt. 

11. Czytnik kodów kreskowych Opticon usb OPL6845 - 2 szt. 

12. Drukarka termiczna Metapace T-4, T4 USB (dołączone kable usb) - 6 szt. 

13. Skaner Epson Perfection V370 Photo - 1 szt. 

14. UPS FIDELTRONIK LUPUS 1600 - 1 szt. 

15. UPS FIDELTRONIK LUPUS 500 - 10 szt. 

16. HP HPE ProLiant ML10 Gen9 1xE3-1225v5 8GB DVD-RW 300W[838124-425] - 3szt. 

                                                                                                                                         
 

                                                                     § 3 

 

 Termin wykonania zamówienia  o którym mowa w § 2, ustala się na 10 dni tj. do  dnia 

.......................... 2017r. 
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                                                                             § 4  

 

Wartość zamówienia o którym mowa w § 2 niniejszej umowy ustala się na kwotę podaną w  ofercie 

Wykonawcy, którą uznano za najkorzystniejszą. 

 Łącznie za prace w wymienione w  §2  umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:    
 
   

Netto: ......................................., słownie: ......................................... 00/100zł 
+ .......% VAT w kwocie: .........................................zł 

RAZEM brutto: ...........................................zł.   
Słownie: .....................................................................................................................zł 
 
 
                                                                   § 5 

 
Faktura całościowa wystawiona przez Wykonawcę za dostawę  określoną w § 2 umowy, płatna 

będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na Fakturze, w kwocie określonej w § 4  umowy, 

po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.     

                                                                                                      

                                                                       § 6 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5  dni od daty powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy przysługuje 

tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej w protokole odbioru .    

                                                                                                                   

                                                                    § 7 

 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym, a także w 

okresie gwarancyjnym – w wysokości 3 %  wartości netto, za każde 10 dni opóźnienia w  tej części 

zamówienia, której opóźnienie dotyczy. 

 Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potracenie jej z wynagrodzenia netto Wykonawcy 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowane winą Wykonawcy, 

zapłaci on Wykonawcy tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia 

udokumentowanego protokołem odbioru. 

 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

 

                                                                   § 8 

 

1.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maja zastosowania przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 

tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

4.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

                                                            

 

 

 

 

                                                                      § 9 
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Na zestawy komputerowe, o których mówi  umowa Wykonawca udziela  36 miesięcznej 

gwarancji. 

Na pozostałe urządzenia wymienione w § 2 ust 2 -16 Wykonawca udzieli  gwarancji nie 

krótszej niż tej, którą gwarantuje producent. 

Reklamowany sprzęt będzie w ramach gwarancji, odbierany od Zamawiającego niezwłocznie 

po telefonicznym zgłoszeniu awarii, po załatwieniu reklamacji będzie on przez Wykonawcę 

dostarczany w miejsce wskazane przez Zamawiającego; do jego siedziby lub wskazanej filii. 
 

                                                                   § 10 

 

Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi protokołem odbioru w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

                                                               

                                                                  § 11 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 

. 

 

 

 

 

 
            WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

 

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