Nr postępowania: 16/RPLD.06.02.01-10-0085/17

Sieradz, 3 kwietnia 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO SALI GIER,
SALI ĆWICZEŃ I SALI ZABAW
w trybie zasady konkurencyjności
Na podstawie punktu 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe
„Trybunalskie” S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia do sali
gier, sali ćwiczeń i sali zabaw na potrzeby projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie
– obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez
Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, współfinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-01.
Kody CPV:
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
37520000-9 Zabawki
44112200-0 Wykładziny podłogowe
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia,
spełniającego wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej. Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 3 części:
1) Część I - dostawa sprzętu i wyposażenia do sali gier,
2) Część II – dostawa sprzętu i wyposażenia do sali ćwiczeń,
3) Część III - dostawa oraz montaż sprzętu i wyposażenia do sali zabaw.
CZĘŚĆ I:
SALA GIER
l.p.

Charakterystyka
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STÓŁ BILARDOWY:
Wielkość stołu:
waga:
płyta stołu:
podstawowe wybarwienia stołu:

Ilość
6-8 FT
min. 320 kg
22 mm
czarny, mahoń

1 szt.
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podstawowe kolory sukna:
zielony
wrzutnik:
moneta/żeton
wykonany ze sklejki pokrytej laminatem postformingowym
w komplecie zestaw akcesoriów umożliwiający natychmiastową grę: komplet bil wraz z
kijami
CYMBERGAJ:
− perforowane pole gry wykonane z polerowanej stali nierdzewnej,
− pole gry wzbogacone o kolorowe diody,
− wyświetlacz wskazuje liczbę kredytów, zdobyte punkty i czas pozostały do końca gry,
− wrzutnik elektroniczny dający się zaprogramować na 1zł, 2zł i 5zł
− podświetlenie pola gry i nóg (boisko oświetlone lampą UV)
− elektroniczny wyświetlacz wyników dla obu graczy
− podświetlona przegroda pleksi rozdzielająca pole gry
− wentylator 260 W
− zasilanie 230 V/50Hz
− pobór mocy: 82W w trybie DEMO, 260W w trybie gry
− możliwościowy freeplay
Wymiary: 6-8 FT
DART:
− przeznaczony dla 1-8 graczy
− wyposażony w elektroniczny wrzutnik monet
− możliwość freeplay
− tarcza angielska lub amerykańska podświetlana
− instrukcja gier oraz napisy w języku polskim
− efekty dźwiękowe
− waga (±10%): 70 kg
− zasilanie: 230 V
− wybór gier
− wykończenie brązowa okleina korkowa ze złotym wykończeniem lub czarna okleina
FILPPER:
− wrzutnik monet
− możliwość freeplay
− osobny efekt animacji na wyświetlaczu wraz z dedykowaną oprawą audio
− wymiary (±10%): wysokość z przodu: 91 cm
wysokość z tyłu: 191 cm
długość 132 cm
szerokość: 57 cm
szerokość backboxa: 71 cm
MICROBOWLING:
Maszyna stawiająca kręgle sznurowa, zasilana elektrycznie:
1 szt.
Powierzchnia pola gry trwała płyta bowlingowa HPL S-12:
1 szt.
Rynienki rzutów niecelnych:
1 szt.
Pulpit sterowniczy-klawiatura:
1 szt.
Jednostka Sterująca:
1 szt.
Monitor LCD min. 22“:
1 szt.
Wrzutnik monet:
1 szt.
Kije bilardowe:
2 szt.
Kręgle mini standard 10 sztuk:
1 kpl
Kule rozmiar 65
2 szt.
Elektroniczny wyświetlacz wyników, efekty akustyczne oraz świetlne

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
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STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO:
− stół do tenisa stołowego z blatem o grubości (±10%) 19 mm
− blat na ramie stalowej
− konstrukcja spodu z profili stalowych
− podwójne koła z tworzywa sztucznego z hamulcami
− system składania oraz regulacja wysokości
− siatka zamontowana na stałe z regulacją napięcia i wysokości
− możliwość gry pojedynczej playback.

1 szt.

CZĘŚĆ II:
SALA ĆWICZEŃ
l.p.

1
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Charakterystyka
BIEŻNIA:
1. Urządzenie elektryczne, konstrukcja stalowa
2. Powierzchnia biegowa min. 160 x 51 cm
3. Uchwyt na bidon
4. Kółka transportowe
5. Kąt nachylenia min. 0% - 15%
6. Prędkość min. 0.8 - 20km/h
7. Silnik min. 3KM
8. Kontrola silnika: Cyfrowa
9. Blat 2,5cm dwustronny
10. Amortyzacja: Pas 2 warstwowy
11. Wałki 76 mm z łożyskami -Konstrukcja Stalowa
12. Max. waga Użytkownika min. 159kg
13. Wymiary (±10%): 214 x 82 x 144 cm
14. Waga (±10%): 150 kg
15. Wyświetlacz min.10 x14 cm wyświetlacz LED profilu ćwiczenia, wyświetlacz
alfanumeryczny oraz wyświetlacz HR Zone
16. Programy do ćwiczeń o różnych profilach
17. Wyświetlane informacje: Czas, Tempo, Kąt nachylenia, Dystans, Prędkość,
Poziom, Kalorie, Puls, Profil ćwiczenia
ROWER TRENINGOWY PIONOWY:
1. Rower pionowy przeznaczony do użytku komercyjnego
2. Magnetyczny system oporu / Koło zamachowe Generator prądotwórczy /min. 11kg
3. Napęd Pas Poly-V
4. Siodełko regulacja siodełka min.15 stopniowa
5. Programy do ćwiczeń
6. Pedały Samopoziomujące z paskami
7. Regulacja oporu / Ilość poziomów min. 25 poziomów / Zakres oporu min. 40-250
Watt
8. Pomiar Pulsu Telemetryczny – na kierownicy/ Czujniki pomiaru pulsu na
uchwytach
9. Max. waga Użytkownika 182kg
10.Wymiary (±10%): 104 x 65 x 138 cm
11. Waga (±10%): 52 kg
12. Uchwyt na bidon, Rolki transportowe
13. Wyświetlacz LED profilu ćwiczenia, wyświetlacza HR Zone wyświetlacz
alfanumeryczny wyświetlane informacje: Czas, Dystans, Prędkość, Poziom,
Kalorie, Puls docelowy oraz aktualny, Profil ćwiczenia.
14. Zasilanie sieciowe (zasilacz)

Ilość

1 szt.

1 szt.
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ROWER TRENINGOWY POZIOMY:
1. Rower poziomy przeznaczony do użytku komercyjnego
2. Magnetyczny system oporu / Koło zamachowe Generator prądotwórczy / min. 11kg
3. Napęd Pas Poly-V
4. Programy do ćwiczeń
5. Regulowane siodełko z oparciem
6. Regulacja siodełka min. 28 stopniowa
7. Pedały samopoziomujące z paskami
8. Regulacja oporu / Ilość poziomów min. 25 poziomów / Zakres oporu min. 40-250
Watt
9. Pomiar Pulsu Telemetryczny – Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach przy siodełku
10.Max. waga Użytkownika 182kg
11.Wymiary (±10%): 170 x 73 x 138 cm
12.Waga (±10%): 70kg
13.Uchwyt na bidon - Rolki transportowe
14.Wyświetlacz Led. Wyświetlacz HR Zone, wyświetlane informacje Czas, Dystans,
Prędkość, Poziom, Kalorie, Puls docelowy oraz aktualny, Profil ćwiczenia
15.Zasilanie sieciowe (zasilacz)
ROWER ELIPTYCZNY
1. Maszyna eliptyczna przeznaczona do użytku komercyjnego
2. System oporu Generator prądotwórczy
3. Napęd Pas Poly-V
4. Długość kroku min. 53,4cm
5. Rozstaw pedałów min. 5cm
6. Ilość poziomów min. 25
7. Pomiar Pulsu Telemetryczny / Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach
8. Max. waga Użytkownika 182kg
9. Wymiary (±10%): 185,8 x 74,8 x 163,5cm
10.Waga (±10%): 140kg
11.Dodatkowe informacje - Uchwyt na bidon - Kółka transportowe
12.Wyświetlacz: dwa okienka led: wyświetlacz LED matryca diodowa profilu
ćwiczenia, wyświetlacz alfanumeryczny, wyświetlacze funkcji oraz wyświetlacz
HR Zone
13.Wyświetlane informacje: Czas, Dystans, Prędkość, Poziom, Kalorie, Puls docelowy
oraz aktualny, Profil ćwiczenia
14.Programy treningowe
15.Zasilanie sieciowe
WIOŚLARZ:
1. Konstrukcja aluminiowa
2. Wyświetlacz LCD; wyświetlane informacje: Czas, Dystans, Ilość pociągnięć na
minutę, Pociągnięcia/Minuta, Całkowita ilość pociągnięć, Kalorie, Puls,
3. Opór powietrzny z min. 16 stopniową regulacją
4. Regulacja odległości siodełka
5. Aluminiowa prowadnica / regulowane podstawy pod stopy/ Kółka transportowe
6. Napęd- Pas Poly-V
7. Telemetryczny system pomiaru pulsu
8. Wymiary (±10%): 272 x 54 x 116 cm
9. Waga (±10%): 52 kg

1 szt.

1 szt.

1 szt.
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ATLAS MULTISTACJA:
1. Urządzenie mechaniczne
2. konstrukcja stalowa w kolorze czarnym
3. Siedzisko tapicerowane
4. Oparcie regulowane min. 8 pozycji
5. Siedzisko regulowane min. 4 pozycje
6. Suwnica regulowane min.5 pozycji
7. Linka elastyczna nylonowa min.6mm
8. Akcesoria: drążek, 2 x uchwyty, drążek do ciągnięcia z dołu, uchwyt na brzuch i
kostki, łańcuch, haki x 3, uchwyt na bidon
9. Wymiary (±10%): 189 x 207 x 204 cm
10. Waga (±10%): 313 kg

1 szt.

REGULOWANA ŁAWKA DO ĆWICZEŃ:
1. Wykonanie: stalowa rama w kolorze srebrnym, tapicerka-czarna
2. Kółka transportowe
3. Wymiary (±10%): 141 x 64,5 x 129cm
4. Waga (±10%): 19,5kg
5. Max. obciążenie min. 280kg
6. Ćwiczenia: w pozycji leżącej, pod kątem do góry i w dół
7. Regulacja oparcia min. 7 stopniowa
8. Regulacja siedziska min .2 stopniowa
9. Konstrukcja 100 x 50 mm profil owalny

1 szt.

ROWER TRENINGOWY:
1. Koło zamachowe min. 22 kg / 48 lbs.
2. Regulacja kierownicy w pionie n
3. Pedały z noskami
4. Regulacja siodełka: w pionie i poziomie
5. System oporu / napęd : tarcie / łańcuch
6. Wymiary (±10%) (dł×szer×wys): 124 x 49 x 116 cm
7. Kółka transportowe, uchwyt na bidon
8. Funkcje: Czas, Dystans, Kalorie, Puls, RPM, Prędkość

1 szt.

ATLAS:
1. Urządzenie mechaniczne, konstrukcji stalowej w kolorze czarnym i srebrnym.
2. Kolumny wykonane ze stali nierdzewnej 2” profilu
3. Akcesoria: drążęk, uchwyty, opaski na nogi,
4. dodatkowe obciążenie 2,3 lub więcej.
5. Stos w osłonie

1 szt.

WYKŁADZINA WINYLOWA MATA/ WYKŁADZINA PODŁOGOWA WINYLOWA
LUB PIANKOWA
1. Składająca się z arkuszy
2. Kolor: szary
3. Trudnopalność en iso 13501-klasa bfl - s1
4. Antypoślizgowość din 51130 - r10
5. Światłoodporność iso 105-b02 metoda 3 6
6. Klasa ścieralność en 649 grupa t
7. Antyelektrostatyczność en 1815
8. Nacisk punktowy en 433 0.05mm
9. Stabilność wymiarów en 434 0,1% max

40 m2
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CZĘŚĆ III:
SALA ZABAW
UWAGA: wyposażenie musi być zgodne z normą PN-EN 1176 i/lub PN-EN 14960 oraz
posiadać Dokumentację Techniczno - Ruchową (jeśli dotyczy)
Zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności
l.p.
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Charakterystyka
KONSTRUKCJA ZABAWOWA
dwukondygnacyjna wykonana z metalowych profili
pomalowanych farbą podkładową oraz
zabezpieczonych otuliną w kolorze szarym.
Podesty obite pianomatem i folią plandekową w
kolorze beżowym oraz niebieskim.
Całość zabezpieczona siatką.
Wielkość konstrukcji w podstawie max. do 20 m2.
wysokość maksymalna 2,70 m.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA
będąca częścią konstrukcji zabawowej lub
stanowiąca odrębny elementem, obita miękką
pianką oraz pokryta materiałem zmywalnym i
odpornym na przetarcia.
Wyposażona dodatkowo w miękkie materace
ochronne. Ścianka wyposażona w uchwyty
dedykowane dla dzieci.
Wymiary maksymalne: wys. 180 cm; szer. 150 cm
SUCHY BASEN Z PIŁECZKAMI
Basen przylegający do konstrukcji zabawowej lub
stanowiący odrębny element, wykonany z materiału
trwałego i odpornego na przetarcia. Dno basenu
zabezpieczone miękkim materacem. Basen
wypełniony miękkim, kolorowymi piłeczkami, nie
posiadającymi ostrych krawędzi.
Wymiary maksymalne: 220 cm x 220 cm
ZJEŻDŻALNIA
będąca częścią konstrukcji zabawowej lub
stanowiąca odrębny element.
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego
na zmywanie lub z miękkiego materiału odpornego
na przetarcia. Kolor beżowy i niebieski.
Wymiary maksymalne: dł. 200 cm; szer. 120 cm
TUNEL MODUŁOWY
Tunel do przechodzenia składa się z kolorowych
modułów, które można montować w różny sposób i
dodawać kolejne, nowe moduły.
Wykonany z tworzywa odpornego na
promieniowanie UV.
Wymiary (±10%): 100 x 108 x 217 cm

Ilość

Zdjęcie poglądowe

1 szt.

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt
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PODŁOGA INTERAKTYWNA
Zawiera: komputer z wbudowanym
oprogramowaniem, detektor ruchu, projektor o
jasności 3000-5000 ANSI, Moduł WiFi.
Obsługa za pomocą pilota
Projektor w poziomie
Pakiet gier i animacji
Obudowa montowana do sufitu
Wymiar: min. 4m2
TABLICE/ PANELE INTERAKTYWNE
Plansze zabawowe rozwijające koordynację
wzrokowo- ruchową u dzieci, w ramkach
wykonanych z drewna pokryte farbą.
Kształt: prostokątne lub okrągłe.
Sposób montażu: do ściany
Kolorystyka: biała lub pomarańczowa
Wymiary maksymalne: 70 x 45 cm, 60 x 55 cm
oraz 60 cm (średnica planszy okrągłej)

1 szt

10
szt.
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MEGAKLOCKI - komplet
Zestaw klocków w różnych kolorach oraz o
różnych wymiarach w kształcie cegieł z
zaokrąglonymi rogami.
Ilość: minimum 200 klocków w komplecie

1
kmpl
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PIŁKA DO SKAKANIA
Piłka posiada stabilne uchwyty do trzymania.
Pomaga ćwiczyć mięśnie całego ciała. Piłki w
różnych kolorach.
Wielkość średnicy: 40 - 55 cm

5 szt.
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BUJAKI
Przeznaczone dla jednego (2 szt.) i dwójki dzieci (2
szt.). Wykonane z wysokiej jakości tworzywa
odpornego na promieniowanie UV. Posiadają
wygodne siedzisko, szeroką podstawę na stopy oraz
uchwyt. Stabilna konstrukcja zabezpiecza przed
wywrotką.
Wymiary (±10%): 78 x 38 x 35 cm (pojedynczy)
oraz 115 x 49,5 x 51 cm (podwójny)
BUJAKI NA SPRĘŻYNACH
Huśtawka sprężynowa jednoosobowa, w kształcie
zwierzaka lub pojazdu, która umożliwia ćwiczenie
równowagi i jednocześnie bujanie się młodszych,
jak i starszych dzieci. Konstrukcja cynkowana
ogniowo i malowana, kształt zwierzaka lub pojazdu
wraz z siedziskiem wykonane z tworzywa HDPE
odpornego na warunki atmosferyczne. Bujaki w
różnej kolorystyce.
Wymiary maksymalne:
95 x 35 x 110 cm

4 szt.

2 szt.
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1.
2.
3.
4.
5.

DOMKI WOLNOSTOJACE (4 różne domki)
Wykonane z wysokiej jakości tworzywa odpornego
na promieniowanie UV.
Stabilna i solidna konstrukcja zapewniająca
bezpieczną zabawę. Poszczególne elementy
konstrukcji w różnych kolorach. Wyposażenie
zapewnia rozwój psycho- motoryczny, stwarza
możliwości kreatywnej zabawy.
Wymiary maksymalne:
Wys.120 cm
Szer. 100 cm
Dł. 140 cm

4 szt.

Sprzęt i wyposażenie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia musi
funkcjonować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe oraz by były nieużywane.
Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone do wycofania
ze sprzedaży.
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji producenta na
wszystkie komponenty zaproponowane w ofercie.
Okres trwania gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru
końcowego.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1.

2.

Część I zamówienia (dostawa sprzętu i wyposażenia do sali gier) należy zrealizować w
ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
Część II zamówienia (dostawa sprzętu i wyposażenia do sali ćwiczeń) należy zrealizować
w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
Część III zamówienia (dostawa oraz montaż sprzętu i wyposażenia do sali zabaw) należy
zrealizować w okresie 15-31 sierpnia 2019 roku – po wcześniejszym ustaleniu terminu z
Zamawiającym.
Miejsce dostawy/montażu sprzętu i wyposażenia: Hotel Podklasztorze, ul. Władysława
Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Dostawcą a
Zamawiającym, co potwierdzone zostanie oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

2.

Dostawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
Dostawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za
realizację przedmiotu zamówienia w całości, podając ją w zapisie liczbowym z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną
obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym
koszty dostawy).
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta i oświadczenie Dostawcy muszą być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Dostawcy oraz zawierać nazwę Dostawcy lub pieczątkę nagłówkową
firmy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Dostawców
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Dostawców biorących udział w
postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej (tożsamej ze stroną
publikacji niniejszego zapytania ofertowego tj. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) bez
podania nazw Dostawców, którzy zadali pytania.
W przypadku otrzymania dużej ilości pytań Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu składania ofert.
Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.
Dostawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
Zamawiający odrzuca oferty:
− niezgodne z treścią zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie niezgodności z
treścią opisu przedmiotu zamówienia;
− złożone przez Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu.

VI. Kryteria oceny oferty:
1.

2.
3.

Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów:
a) kompletność oferty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V niniejszego
zapytania;
b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w
tym dat, miejscowości, podpisów, pieczęci – jeśli dotyczy);
c) zgodność oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia;
d) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
IV niniejszego zapytania.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród
ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA – waga 70%
OKRES GWARANCJI – waga 30%

4.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
Za kryterium „cena” Dostawca może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Liczba
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C min
C = ----------------------- x 70
Cn

C min – najniższa zaoferowana cena
C n – cena oferty badanej
C - liczba punktów przyznana za kryterium cena

Za kryterium „okres gwarancji” Dostawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
9

Gn
G = ----------------------- x 30
G max

G max – najdłuższy okres gwarancji
G n – okres gwarancji oferty badanej
G - liczba punktów przyznana za kryterium okres
gwarancji

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie
odrzucona. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do
wzoru podstawiony zostanie okres gwarancji = 60 miesięcy.
5. Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu
wg wzoru: S = C+G (S - łączna liczba punktów).
6. Maksymalna ilość punktów, jaką Dostawca może uzyskać w wyniku oceny według ww.
kryteriów wynosi 100 pkt.
7. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów.
9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
10. W przypadku, gdy wybrany Dostawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma
prawo do podpisania umowy z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.
11. Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Dostawcą, w
szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką Zmawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.
VII. Forma i termin składania ofert:
1.

2.
3.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza ofertowego i
oświadczenia), za pośrednictwem e-maila: dyrektor@bwtrybunalski.pl w terminie do
dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.
W temacie e-maila należy wpisać odpowiednio: oferta – dostawa wyposażenia i sprzętu
do sali gier i/lub sali ćwiczeń i/lub sali zabaw.
Oferta złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona.

VIII. Ogłoszenie wyników postępowania:
Oferenci zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania za pośrednictwem e-maila na
wskazany przez siebie adres. Informacja o wyborze oferty oraz podmiotach biorących
udział w postępowaniu zostanie także upubliczniona poprzez zamieszczenie informacji o
Dostawcy na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
IX. Informacje dodatkowe:
Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
2. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
− możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
− możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
1.

10

− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, gdy cena zamówienia przekracza
wartość środków jaką Zmawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
− możliwość unieważnienia postępowania jeżeli w toku postępowania lub badania ofert
ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania,
która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący
konkurencyjność,
− prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez
podawania przyczyn.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie – zgodnie z
postanowieniami załączonej do niniejszego zapytania umowy (załącznik nr 3).
X.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Radosław Groblewski – Dyrektor, telefon: 607 555 628
Pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: dyrektor@bwtrybunalski.pl

XI.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno –
Handlowe „Trybunalskie” S.A., ul. Grota Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Turystyczno – Handlowym
„Trybunalskie” S.A. jest pani Mirosława Michalska, e-mail: rodo@agrojumal.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia do sali konferencyjno multimedialnej w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w Zespole Klasztornym Opactwa Cysterskiego w Sulejowie – obiekcie
na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na
listę pomników historii”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy
o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz niezbędny ze względu na zachowanie
trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz
wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z wdrażaniem projektu w
ramach którego finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące
kontrole zamówień, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
6) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
7) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
b RODO.
XII.
1.
2.
3.

Załączniki:
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór Umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
16/RPLD.06.02.01-10-0085/17

FORMULARZ OFERTY
Dane Dostawcy:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................

Telefon: ........................

NIP: ...............................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 16/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na dostawę sprzętu i
wyposażenia do sali gier, sali ćwiczeń i sali zabaw na potrzeby projektu „Rozwój oferty
turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa
cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, oferuję wykonanie zamówienia za
kwotę:
Część I:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Część II:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Część III:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
1

Okres gwarancji:
Na dostarczony w ramach zamówienia sprzęt i wyposażenie określone w zapytaniu ofertowym
nr 16/RPLD.06.02.01-10-0085/17 udzielamy gwarancji (minimum 36 miesięcy, maksimum 60
miesięcy):
Część I:
na okres ……..………. - miesięcy
Część II:
na okres ……..………. - miesięcy
Część III:
na okres ……..………. - miesięcy
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Oferta szczegółowa – część I SALA GIER:
l.p.

Przedmiot zamówienia

Oferowany produkt

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto

(kolumna 4 x kolumna 5)

(kolumna 6 + vat)

2

3

4

5

6

7

1

Producent: ……………

1 STÓŁ BILARDOWY

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

2 CYMBERGAJ

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

3 DART

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

4 FILPPER

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

5 MICROBOWLING

6 STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.
SUMA:

3

Oferta szczegółowa – część II SALA ĆWICZEŃ:
l.p.
1

Przedmiot zamówienia

Oferowany produkt

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto

(kolumna 4 x kolumna 5)

(kolumna 6 + vat)

2

3

4

5

6

7

Producent: ……………

1 BIEŻNIA

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

2 ROWER TRENINGOWY PIONOWY

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

3 ROWER TRENINGOWY POZIOMY

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

4 ROWER ELIPTYCZNY

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

5 WIOŚLARZ

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………

6 ATLAS MULTISTACJA

7 REGULOWANA ŁAWKA DO ĆWICZEŃ

Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

4

8 ROWER TRENINGOWY

Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………

9 ATLAS

Model/charakterystyka: ……………….

WYKŁADZINA WINYLOWA MATA/
Producent: ……………
10 WYKŁADZINA PODŁOGOWA WINYLOWA
Model/charakterystyka: ……………….
LUB PIANKOWA

1 szt.

1 szt.

40m2
SUMA:

Oferta szczegółowa – część III SALA ZABAW:
l.p.

Przedmiot zamówienia

Oferowany produkt

Ilość

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Wartość brutto

(kolumna 4 x kolumna 5)

(kolumna 6 + vat)

2

3

4

5

6

7

1

1 KONSTRUKCJA ZABAWOWA
2 ŚCIANKA WSPINACZKOWA
3 SUCHY BASEN Z PIŁECZKAMI
4 ZJEŻDŻALNIA

5 TUNEL MODUŁOWY

Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

5

6 PODŁOGA INTERAKTYWNA

7 TABLICE/ PANELE INTERAKTYWNE

8 MEGAKLOCKI

9 PIŁKA DO SKAKANIA

10 BUJAKI (2 pojedyncze I 2 podwójne)

11 BUJAKI NA SPRĘŻYNACH

12 DOMKI WOLNOSTOJACE (4 różne domki)

Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….
Producent: ……………
Model/charakterystyka: ……………….

1 szt.

10 szt.

1 kmpl

5 szt.

4 szt.

2 szt.

4 szt.
SUMA:

6

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego nr 16/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia

3 kwietnia 2019 r. i akceptuję jego treść. Realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z
warunkami określonymi w ww. zapytaniu ofertowym.
2. Zaoferowane wyposażenie sali zabaw jest zgodne z normą PN-EN 1176 i/lub PN-EN
14960.
3. Wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym
koszty dostawy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego nr
16/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 16/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na dostawę sprzętu i
wyposażenia do sali gier, sali ćwiczeń i sali zabaw na potrzeby projektu „Rozwój oferty
turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa
cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii” oświadczam, że

……………………..…………………………………………………………………………………….…...
(nazwa podmiotu składającego oświadczenie)

nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Dostawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, 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, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do zapytania ofertowego nr
16/RPLD.06.02.01-10-0085/17
UMOWA
nr 16-…./RPLD.06.02.01-10-0085/17
na dostawę sprzętu i wyposażenia
zawarta w dniu …………..…. 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe Trybunalskie Spółka Akcyjna z siedzibą
ul. Grota Roweckiego 5, 97- 300 Piotrków Trybunalski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000065839, NIP 7710108124 reprezentowana przez
……………………, zwana dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………., zwaną/ym dalej Dostawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami.
Zważywszy, że:
• Zamawiający wdraża projekt inwestycyjny pn. „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie –
obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta
RP na listę Pomników Historii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr:
UDA-RPLD.06.02.01-10-0085/17-00 (zwany dalej „Projektem”),
• w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania z dnia 3 kwietnia 2019 r.
zgodnie z pkt 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz w następstwie wyboru przez Zamawiającego
w dniu ………………. oferty,
Strony zawierają umowę (dalej: „Umowa”) o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach Projektu „Rozwój
oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa
cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz
wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii” w zakresie części
……………..… Zapytania ofertowego nr 16/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 3 kwietnia
2019 roku, w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych określonych szczegółowo w
załączniku nr 2 do niniejszej umowy - „Formularz oferty”, stanowiącego integralną część
niniejszej umowy.
2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń oraz gotowy do
użycia.
3. Dostawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia spełnia wymogi i normy
bezpieczeństwa użytkownika oraz posiada wszelkie wymagane atesty i certyfikaty na
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podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, dopuszczające go do
użytkowania na terenie naszego kraju.
4. Dostawca oświadcza, iż wyposażenie sali zabaw jest zgodne z normą PN-EN 1176 i/lub PNEN 14960 co zostanie potwierdzone Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.
5. Nazwa i parametry techniczne przedmiotu umowy dostarczonego do Zamawiającego muszą
być zgodne z „Formularzem oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
6. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na okres …………………….. miesięcy,
zgodnie z treścią „Formularza oferty”.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ JEJ ODBIÓR
Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do 60 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy / w okresie 15-30 sierpnia 2019 roku /.
Przedmiot umowy dostarczony /dostarczony i zamontowany/ będzie na adres: Hotel
Podklasztorze, ul. Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
Odbiór /i montaż/ sprzętu i wyposażenia zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo
- odbiorczego podpisanego łącznie przez wymienionych niżej, upoważnionych
przedstawicieli obu stron:
- ze strony Zamawiającego:
Radosław Groblewski - Dyrektor,
- ze strony Dostawcy
………………………………………………………………
Protokół zdawczo – odbiorczy stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi
podstawę do wystawienia faktury VAT.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt i wyposażenie:
a) jest niezgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym lub jest niekompletne,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
c) posiada wady,
d) / jest niewłaściwie zamontowane /,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu dostawy, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych braków, uszkodzeń
lub wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego i w takim przypadku, terminem
dostawy jest dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.
Zamawiający w protokole, o którym mowa w ust. 5 wyznaczy termin nieodpłatnego
dostarczenia urządzeń wolnych od wad / lub prawidłowego montażu /. Procedura czynności
odbioru zostanie powtórzona.
Dostawca w dacie zrealizowania dostawy dostarczy wszelkie instrukcje niezbędne do
użytkowania wraz z podpisaną kartą gwarancyjną lub innym dowodem udzielenia gwarancji
dla sprzętu i wyposażenia.

§3
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie w § 1 ust. 1 Dostawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości …………………… PLN netto (słownie: ……………………./100)
+ … % VAT, tzn. ………… PLN brutto (słownie: ………………………………… /100).
2. Wysokość wynagrodzenia wynika z treści oferty złożonej Zamawiającemu przez Dostawcę.
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3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Dostawcy jakichkolwiek dodatkowych kosztów

związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, bowiem wszystkie te koszty zostały
uwzględnione w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym.
4. Podpisany protokół zdawczo - odbiorczy bez wad i zastrzeżeń stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT, obejmującej wynagrodzenie wskazane w ust. 1. Termin płatności
faktury ustala się na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przy założeniu,
że Zamawiający nie zgłasza Dostawcy zasadnych zastrzeżeń do treści faktury.
5. Kwota wynikająca z faktury VAT, o której mowa w niniejszym paragrafie płatna będzie
przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze.
6. Dostawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma
prawa przelewu bądź przeniesienia w jakiejkolwiek innej formie wierzytelności
przysługujących mu na podstawie Umowy od Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

§4
WARUNKI WYKONANIA UMOWY
Dostawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące
zakończonego Projektu. Zamawiający informuje Dostawcę o dacie rozpoczęcia okresu, o
którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaje
przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego
dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony wniosek
Komisji Europejskiej, o czym Dostawca zostanie poinformowany pisemnie przez
Zamawiającego.
Dostawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Projektu w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do poinformowania
Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy, o ile dokumentacja jest poza siedzibą.
Dokumentacja dotycząca projektu przechowywana jest w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie uznawanych
nośnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Dostawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 1,
Dostawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem w terminie miesiąca
przed zmianą tego miejsca.

§5
KARY UMOWNE
1. W razie zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy
kara umowna w wysokości 1% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto,
określonego w § 3 ust 1 niniejszej Umowy, liczona za każdy dzień zwłoki.
2. W razie zwłoki w usuwaniu wad Przedmiotu Umowy wobec terminu wyznaczonego na ich
usunięcie, Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości 3%
całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczona za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy,
Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości 20% całkowitego
łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
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4. W przypadku odstąpienia Dostawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi

odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy kara umowna w wysokości
20% całkowitego łącznego wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy.
5. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłacenia mu
odszkodowania za szkodę wyrządzoną na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy, w pełnej wysokości na zasadach ogólnych k.c.

1.

2.

3.
4.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiający uprawniony jest odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Dostawca, pomimo
bezskutecznego upływu dodatkowego 14 dniowego terminu wyznaczonego do usunięcia
naruszeń, nie wykonuje bądź wykonuje Umowę w sposób nienależyty, w szczególności, gdy
jest w zwłoce o więcej niż 14 dni kalendarzowych w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego
części bądź wykonuje inne obowiązki umowne niezgodnie z niniejszą Umową. Prawo to
może zostać wykonane w terminie 60 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego 7
dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie naruszeń.
Ponadto, Zamawiający uprawniony jest odstąpić od niniejszej Umowy, gdy Umowa na
dofinansowanie Projektu zostanie rozwiązana (w tym w drodze odstąpienia od umowy).
Prawo to może zostać w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości
o zaistnieniu ww. okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy powinno zostać złożone na piśmie i staje
się skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.
Jeżeli Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy bez winy Dostawcy, Dostawcy należy się
wyłącznie wynagrodzenie za sprzęt odebrany przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od
niniejszej Umowy. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacyjny
sporządzony przez Dostawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Postanowień art. 639 k.c.
nie stosuje się.

§7
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w zakresie:
a) terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku:
- okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy lub podczas
jej realizacji - do czasu ich ustąpienia;
- siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, nie więcej jednak
niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia;
- przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 30 dni.
b) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu umowy wskazanego w
ofercie, który Dostawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu,
Dostawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu
Umowy pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji gdy model będący następcą ma gorsze
parametry, nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma
następcy wycofanego modelu przedmiotu Umowy, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć
model inny o parametrach identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z
postanowieniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem
dostawy, Dostawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model
i typ posiada wymagane parametry minimalne, a także złożyć zamawiającemu
oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz
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wskazujące proponowany model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z
zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego,
a zmiana nie może prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wymagają pod rygorem nieważności, sporządzenia
pisemnego aneksu do umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.

§8
KLAUZULA POUFNOŚCI
Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje związane z wykonaniem przedmiotu umowy, dotyczące
w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego oraz osób lub podmiotów z nim
współpracujących będą traktowane przez Dostawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego na ujawnienie tych informacji, wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Pod pojęciem informacji poufnych Strony rozumieją także każdą informację uzyskaną od
drugiej Strony w trakcie negocjacji, konsultacji oraz wszelkich innych form współpracy w
okresie realizacji przedmiotu Umowy.
Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych,
z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych informacji lub danych
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji
właściwej władzy publicznej.
Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem lub odczytem
każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami
sztuki zabezpieczania informacji (poprzez m. in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie
i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby
nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z
zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników zawierających takie informacje.
W przypadku powstania wątpliwości, co do charakteru informacji lub danych, Dostawca
przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek uzgodnić
z Zamawiającym czy podlegają one ochronie określonej w niniejszej klauzuli umownej.
Dostawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o jakimkolwiek
naruszeniu informacji poufnej lub powstaniu zagrożenia takiego naruszenia, wraz
z opisaniem okolicznościach tego zdarzenia.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Zamawiającego Dostawca jest
zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
powstania przyczyny uzasadniającej roszczenie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz jej Załączników dla swej ważności
wymagają zachowania formy pisemnej. Załączniki oraz aneksy do niniejszej Umowy
stanowią jej integralną część.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonaniu Umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
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rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu,
spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zamawiający:

Dostawca:
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