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Białystok, dnia 10.05.2018r. 

AG/RPO/ZB, ZT/3/18 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu 

multimedialnego w związku z realizacją projektów pn. „Remont budynku Ratusza w 

Bielsku Podlaskim” oraz „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru 

zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” 

 

1.   BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY). 

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132 

nr telefonu (85) 740-77-37, nr faksu (85) 740-77-39   

Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

Strona internetowa: www.muzeum.bialystok.pl 

 

2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA. 

 

2.1.  Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytanie ofertowe dla zamówień  

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000,00 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 

późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

z dnia 19 lipca 2017 roku (MR/H 2014-2020/123(3)07/2017) Miejsce zamieszczenia 

zapytania: 

www.muzeum.bialystok.pl 

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  
 

2.2.  Rodzaj zamówienia: dostawa. 

mailto:przetargi@muzeum.bialystok.pl
http://www.muzeum.bialystok.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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3.    FINANSOWANIE. 

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Projekt pn.  „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”   
Projekt pn.  „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków 

Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” 
 

4.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego 

4.2. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych (Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną lub dwie części): 
a) I część przedmiotu zamówienia: Sprzęt multimedialny: kioski multimedialne i 

stoły interaktywne 
b) II część przedmiotu zamówienia: Sprzęt multimedialny 

 

4.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

CZĘŚĆ I 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego: 

1) kiosk multimedialny – 3 szt. 

2) stół interaktywny – 2 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I określony w Załączniku Nr 1a do 

zapytania ofertowego.  

Kod CPV: 32322000 – 6: urządzenia multimedialne 

 

CZĘŚĆ II 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego: 

1) ramka cyfrowa – 4 szt. 
2) projektor multimedialny – 1 szt. 
3) Moduł wifi do bezprzewodowego przesyłania obrazu z laptopa do projektora – 1 szt. 
4) ekran projekcyjny – 1 szt. 
5) wizualizer stacjonarny – 1 szt. 
6) system wideokonferencji – 1 szt. 
7) system nagłaśniający – 1 szt.  
8) ploter tnący – 2 szt. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I określony w Załączniku Nr 1b do 

zapytania ofertowego.  
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Kod CPV: 

32322000 – 6: urządzenia multimedialne 

32342400 – 6: Sprzęt nagłaśniający 

32232000 – 8: Sprzęt wideokonferencyjny  

386522120 – 7: Projektory video 
 

4.4.  Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, wraz z jego dostarczeniem i rozładunkiem w Muzeum w Bielsku 

Podlaskim, ul. Mikiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski ( z wyjątkiem 2 szt. kiosków 

multimedialnych i 1 szt. stołu multimedialnego, które należy dostarczyć i rozładować 

w Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin)  

 
4.5. Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty – 

również dostarczyć, przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, 

określonymi szczegółowo w załącznikach do zapytania ofertowego. Wszystkie 

wymagania dotyczące parametrów technicznych wymienione w załącznikach do 

zapytania ofertowego, należy traktować, w zależności od oznaczenia, jako minimalne 

lub maksymalne. Weryfikacja zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie w oparciu o informacje zawarte w ofertach. 

 
4.6. Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, 

kompletne, sprawne technicznie wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z 

odpowiednim oprogramowaniem, wymaganych prawem atestami i certyfikatami 

oraz nie mogą wymagać już żadnych dodatkowych nakładów i muszą być gotowe do 

pracy, bez wad jakościowych i prawnych. 

 
4.7. Wykonawca zobowiązany jest przy podpisaniu protokołu, dostarczyć dokumentację 

w języku polskim zawierającą instrukcję obsługi oraz dokument gwarancji na 

warunkach nie gorszych niż wynikające z umowy i zapytania ofertowego. 

 
4.8. Gwarancja. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na urządzenia na okres wskazany 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  Warunki gwarancji opisuje § 5 

Projektu umowy.  

 

5.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.    

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń w terminie od 03.10.2018r. do 

10.10.2018r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA Z 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.  

 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

6.2.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, powiązanych 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – jeżeli nie uda się zapewnić 

bezstronności postępowania w inny sposób. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych 

programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:  

 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań 

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania 

Ofertowego. W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 6.2.1 

Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania – jeżeli nie uda się 

zapewnić bezstronności postępowania w inny sposób. 

6.2.2. Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający 

wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który: 

a)  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; 
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b)  bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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.); 

f) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

g)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do 

rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:  

 

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw 

wykluczenia wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)
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6.2.3. Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy: 

1) nie wykażą braku podstaw wykluczenia, 

2) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia. 

 

6.2.4. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków i brak 

podstaw wykluczenia zostaną dopuszczone do badania i oceny. Ocena spełniania 

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 

odrzucony w postępowaniu. 

 

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW. 

 

7.1. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć 

następujące dokumenty: 

Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz oświadczenie o 

braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego. 

 

7.2.  Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. 

 

8.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU. 

 

8.1.  W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie 

zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. 

zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy w dnia 18 lipca 2002r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 z późn. zm.), z 

wyjątkiem oferty oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7 

zapytania ofertowego (oferta, kalkulacja cenowa oraz oświadczenie stanowiące 

załącznik nr 3 i 4 składane są w oryginale. 

8.2.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 

pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

8.3.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer 
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faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 
8.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować  

na adres: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     

Numer faksu: +48 (85) 740-77-39   

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

8.5.  W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: AG/RPO/ZB,ZT/3/18 

8.6.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku:  

Pani Katarzyna Sokołowska, 

Pani Joanna Olechno, 

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00  z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

8.7.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania a wykonawcami. 

8.8.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do zamawiającego zapytania. 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

9.1  Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia. Wykonawca 

może złożyć jedną ofertę w danej części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej 

oferty w danej części zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez wykonawcę w tej części zamówienia. 

9.2  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9.3.  Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego 

9.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

9.5.  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez wykonawcę. 

9.6.  Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

9.7.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub 

wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

9.8.  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku 

innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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9.10.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

9.11.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno 

ponumerowane. 

9.12.  Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez wykonawcę. 

9.13.  Oferta musi zawierać: 

a)  Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 Zapytania 

Ofertowego. 

 b)  Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego) wraz z  

Kalkulacja cenową (wg załącznika nr 2a do Zapytania Ofertowego) – w 

przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 

podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców 

składających ofertę wspólną. W formularzu należy podać producenta i 

model oferowanego sprzętu pod rygorem odrzucenia oferty. 

Do oferty na część I przedmiotu zamówienia ( dot. stołu 
multimedialnego) należy dołączyć wydruk ze strony 
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów, 
tj. ; procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5000 
punktów 

 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 

d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, 

gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której 

umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 

e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny 

być podpisane przez pełnomocnika.  

9.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń 

przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym 

opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Ratusz, Rynek Kościuszki 10,   

15-426 Białystok (Dział AG). 

OFERTA – „Dostawa sprzętu multimedialnego”: AG/RPO/ZB,ZT/3/18 

Nie otwierać przed dniem 21.05.2018 r. do godz. 9:15. 



 
Projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”/Projekt pn. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i 

Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

9 

 

9.15.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie 

koperty. 

9.16.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy w oryginale (lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dołączyć do 

oferty – wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania 

prowadzona będzie z pełnomocnikiem.  

9.17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

składane są w taki sposób, aby wynikało, że łącznie są spełnianie przez wszystkich 

wykonawców 

9.18. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

10.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

10.1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Muzeum Podlaskie w 

Białymstoku, Ratusz Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, Dział AG 

10.2.  W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 21.05.2018r.   

r. do godz. 09:00 na adres wskazany w pkt 10.1. Uwaga! Decydujące znaczenie 

dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty 

na adres wskazany w pkt 10.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

10.3  Otwarcie ofert nastąpi w: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek 

Kościuszki 10, 15-426 Białystok, Dział AG, dnia 21.05.2018r.  r. o godz. 09:15 

 

 

 
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

 

11.1.   Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto i wpisać ją do 

formularza oferty następnie wynik wpisać słownie.  

11.2.   Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku,  

niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.  

11.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i 

wykonaniem zamówienia. 

11.4.   W cenie jednostkowej oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu 

11.5.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 
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Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie (w każdej części odrębnie): 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba 
punktów, jakie może 

otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena (C) 100% 100 pkt 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

 

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

            Cn 

C =  ------- x 100 pkt 

            Cb 
 gdzie, 

C- ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów a 

pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny 

odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, 

która otrzyma największą ilość. 

 

12. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW. 

 

12.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a. Jest złożona w niewłaściwej formie; 

b. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 
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e. zawiera błędy w obliczeniu ceny, z wyjątkiem oczywistych omyłek 

rachunkowych, które Zamawiający może poprawić ; 

f. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 

g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym 

etapie w przypadkach uzasadnionych. 

12.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień 

i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak 

podstaw wykluczenia (jednokrotnie).  

12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 

wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, 

wykazów, danych i informacji. 

12.5 Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w 

formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku 

na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie również 

opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  

12.6    Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę. W 

przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą 

liczbę punktów. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

wraz z informacją o wynikach postępowania. 

 

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadkach 

uzasadnionych, w szczególności jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy cenę 

zakontraktowaną w budżecie projektu. 

 

14. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

 

14.1    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 

Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o 

wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie 

opublikowana w miejscach publikacji zapytania. 

14.2    Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą 

wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o 

czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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14.3    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 

14.4    Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od 

dnia upływu terminu składania oferty. 

14.5    W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty.  

14.6    W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację 

przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia 

zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą. 

14.7    W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania 

stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, 

zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.  

14.8   Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 

1) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu 

ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o 

ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy 

2) 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 14 

dni. 

b) wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o wartość 

wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT; 

c) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu umowy 

wskazanego w ofercie, który wykonawca zaoferował i niemożliwości 

dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca 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, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć model inny o parametrach identycznych lub 

lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ 

posiada wymagane parametry minimalne, a także złożyć zamawiającemu 
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oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego 

modelu oraz 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.  

 

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 

 

Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory: 

Oznaczenie 

Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1a Szczegółowy opis I części przedmiotu zamówienia 

Załącznik 1b Szczegółowy opis II części przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty. 

Załącznik nr 2a Wzór Formularza Kalkulacji cenowej 

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych 

lub kapitałowych z Zamawiającym. 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 5a Projekt umowy –część I przedmiotu zamówienia. 

Załącznik 5b Projekt umowy – część II przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 1a  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –CZĘŚĆ I 

 

1. Kiosk multimedialny– 1 szt. Bielsk Podlaski, 2 szt. Tykocin 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Obudowa  odporna na uszkodzenia fizyczne (wandaloodporna), wolnostojąca 
obudowa zabezpieczająca podzespoły  wewnętrzne przed skutkami 
działania kurzu; 

 konstrukcja samonośna zapewniająca sztywność obudowy 
uniemożliwiająca przewrócenie czy przesuniecie urządzenia; 

 konstrukcja obudowy uniemożliwiająca dostęp osób niepowołanych do 
wnętrza kiosku i jego wyposażenia; 

 obudowa stabilna i w całości pokrywająca wszystkie urządzenia 
wewnętrzne; 

 system wentylacyjny zintegrowany w obudowie kiosku powinien 
zapewnić utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności dla pracy 
zamontowanych podzespołów; 

 obudowa powinna umożliwić trwałe zamocowanie urządzenia do 
podłoża; 

 wysokość urządzenia w przedziale 120-150 cm; 
 kolor obudowy odcienie szarości – do ostatecznego ustalenia z 

Zamawiającym 
Monitor  wyświetlacz o przekątnej wyświetlania co najmniej 32 cali; 

 rozdzielczość natywna min 1920x1080 pixeli ( Full HD); 
 proporcje ekranu 16:9 lub 16:10; 
 jasność ekranu minimum 350 cd/m2; 
 kontrast co najmniej 5000:1; 
 wyposażony w szklaną nakładkę odporną na zarysowania i uszkodzenia 

mechaniczne, zabezpieczającą przed kurzem i zanieczyszczeniami; 
 monitor przystosowany do pracy w systemie ciągłym „24/7”; 
 ekran dotykowy 

Wyposażenie 
dodatkowe i 
specyfikacja 
jednostki 
wbudowanej 

 wbudowane głośniki; 
 zainstalowana pamięć operacyjna minimum 8 GB sdram; 
 procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu powyżej 2 Ghz/rdzeń; 
 zintegrowana karta graficzna kompatybilna z zamontowanym 

wyświetlaczem; 
 karta sieci bezprzewodowej wi-fi b/g/n z anteną zewnętrzną 

wyprowadzoną na zewnątrz obudowy infokiosku; 
 dysk twardy SSD o pojemności nie mniejszej niż 120 GB; 
 zasilacz wbudowany wewnątrz obudowy i przystosowany do pracy 

ciągłej; 
 system operacyjny zgodny z oprogramowaniem zarządzającym 

infokioskiem oraz kompatybilny z komputerem zarządzającym 
infokioskami zainstalowanym w siedzibie zamawiającego ( system 
komputera zamawiającego – Microsoft Windows Vista) 

 system powinien być zabezpieczony oprogramowaniem zawierającym 
skuteczną zaporę sieciową ( firewall) 
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Oprogramowanie 
zarządzające  

 zdalne zarządzanie infokioskiem poprzez panel administracyjny z 
interfejsem dostępowym w języku polskim, przez sieć www z dowolnego 
miejsca; 

 monitorowanie pracy infokiosku i informowanie administratora 
urządzenia o zaistniałych błędach; 

 zdalna zmiana konfiguracji i aktualizacji oprogramowania 
zarządzającego kioskiem; 

 przeglądanie i odtwarzanie plików graficznych, wideo, plików 
tekstowych i kalkulacyjnych, prezentacji multimedialnych; 

 zdalne uruchomienie treści multimedialnych w postaci dynamicznych 
slajdów z funkcją zmiany czasu wyświetlenia poszczególnych slajdów, 
prezentacji materiałów wideo; 

 tworzenie harmonogramu zadań do wykonania np. uruchomiania 
prezentacji, filmów w określonym czasie i kolejności; 

 wyświetlanie treści opisanych w HTML z możliwością prezentacji danych 
z sieci Internet lub z wewnętrznego dysku twardego urządzenia; 

 możliwość zdefiniowania możliwości dostępu dla użytkownika tylko do 
wybranej strony internetowej  lub katalogu na dysku lokalnym oraz 
możliwość ustawienia blokady dostępu do pozostałych zasobów w tym 
portów USB; 

 wykonanie zdalnego restartu lub wyłączenia infokiosku; 
 oprogramowanie objęte bezterminową licencją na użytkowanie i 

aktualizacje; 
 wszystkie licencje muszą zostać przekazane Zamawiającemu po 

wykonaniu instalacji oraz podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego; 

Gwarancja  min. 24 miesiące 

 

2. Stół interaktywny– 1 szt. Bielsk Podlaski, 1 szt. Tykocin 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

 

Stół interaktywny, multimedialny składający się z ekranu dotykowego z 

wbudowanym wydajnym komputerem w standardzie OPS i statywu 

elektrycznego umożliwiającego pracę urządzenia w ułożeniu poziomym jak i 

pionowym, sterowanym elektrycznie za pomocą pilota. Całość zaopatrzona w 

dedykowany system operacyjny oraz oprogramowanie interaktywne do 

zastosowania podczas lekcji muzealnych bądź prezentacji multimedialnych. 

Ekran dotykowy  przekątna ekranu minimum 55 cali; 
 wsparcie co najmniej 20 punktów dotyku; 
 deklarowana żywotność panelu LED minimum 50 tys. godzin; 
 pokryty powierzchnią matową, antyrefleksyjną utrudniającą uszkodzenie 

fizyczne; 
 wbudowane głośniki; 
 natywna rozdzielczość wyświetlania co najmniej Full HD czyli 

1920x1080 pixeli; 
Wbudowany 
komputer 

 komputer wykonany w standardzie OPS – dedykowany do instalacji w 
proponowanym ekranie dotykowym; 

 procesor 4 – rdzeniowy; 
 procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5000 

punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony 
http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie 
wymogów; 
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 pamięć operacyjna co najmniej 4 GB; 
 dysk twardy – co najmniej 250 GB; 
 co najmniej 2 porty zewnętrzne USB w standardzie 3.0 lub wyższym; 
 wbudowana karta sieciowa LAN w standardzie 100/1000 Mbps; 
 karta sieciowa WIFI; 
 system operacyjny kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem 

interaktywnym; 
Statyw 
elektryczny 

 statyw elektryczny kątowy dedykowany do proponowanego monitora; 
 mechanizm obsługi statywu umożliwiający regulacje kątu nachylenia 

monitora oraz dopasowania jego wysokości do wzrostu osób 
korzystających; 

 kółka z blokadą do łatwego przemieszczania stołu w razie zmiany 
miejsca użytkowania; 

 mechanizm z napędem elektrycznym; 
 sterowanie stołu za pomocą pilota; 

Gwarancja  min. 36 miesięcy 
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Załącznik nr 1b  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –CZĘŚĆ II 

 

1. Ramka cyfrowa – 4 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

Ramka cyfrowa do prezentowania filmów i zdjęć na podczas wystaw 
posiadająca wbudowane głośniki i sterowana za pomocą pilota 
bezprzewodowego. 

Ramka  wyświetlacz  w formacie 16:9 lub 16:10 o przekątnej co najmniej 17,3 
cala; 

 rozdzielczość natywna nie mniejsza niż – 1366x768 pixeli; 
 kontrast co najmniej 400:1; 
 jasność – co najmniej 200 cd/m2; 
 pamięć wbudowana co najmniej 4 GB z możliwością rozszerzenia jej 

nośnikami SD, mmc, lub pamięć USB; 
 obsługa formatów obrazu – JPG, JPEG, bmp, png; 
 obsługa formatów muzycznych – mp3; 
 obsługiwane formaty video: (720p, 1080i, 1080p): AVI, DivX, MJPEG, 

H.264; 
 możliwość automatycznego uruchamiania i wyłączania urządzenia 

zgodnie z harmonogramem; 
 obsługa za pomocą wbudowanych klawiszy oraz dostarczonego pilota 

bezprzewodowego; 
 możliwość ustawienia samodzielnego jak i powieszenia na ścianie; 
 możliwość podłączenia zewnętrznych głośników lub słuchawek; 
 zasilanie z sieci energetycznej; 

Gwarancja  min. 24 miesiące 

 

2. Projektor multimedialny – 1 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

 

Projektor używany podczas prezentacji multimedialnych, konferencji, 
oferujący wysoką rozdzielczość wyświetlanego obrazu i jasność 
zapewniającą komfortową pracę nawet w jasnych pomieszczeniach. 
Wymogiem jest posiadanie funkcjonalności przesyłania obrazu do projektora 
technologią bezprzewodową.  

Projektor  rozdzielczość optyczna co najmniej 1920x1080 pixeli; 
 kontrast co najmniej 6000:1; 
 jasność lampy co najmniej 5000 lumenów; 
 proporcje wyświetlanego obrazu – 16:9; 
 wbudowane głośniki; 
 żywotność lampy w trybie normalnym co najmniej 4000 godzin; 
 możliwość podłączenia modułu bezprzewodowej transmisji 

wyświetlanego obrazu; 
 pilot bezprzewodowy; 

Gwarancja  min. 36 miesięcy 
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3. Moduł wifi do projektora (moduł dodający projektorowi funkcję przesyłania obrazu 
bezprzewodowo) – 1 szt. Bielsk Podlaski 

 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

 

Proponowany moduł musi być w pełni kompatybilny z projektorem z pkt 4 
dodając mu funkcjonalność transferu obrazu poprzez sieć WLAN, oferując 
możliwość monitorowania i kontrolowania projektora z poziomu 
podłączonego do niego urządzenia. Musi posiadać wsparcie  szyfrowania 
sygnału i pracować w standardzie 802.11 b/g/n z prędkością znamionową co 
najmniej 150 Mbps. Z komputerem moduł powinien łączyć się za pomocą 
portu USB. 

Gwarancja  min. 24 miesiące 

 

4. Ekran projekcyjny – 1 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

Ekran elektryczny do zastosowania z projektorem z pkt. 4 do wyświetlania 
treści multimedialnych. 
 

Ekran  przekątna co najmniej 130 cali; 
 ścienny podwieszany; 
 sterowany elektrycznie z pomocą dostarczonego pilota 

bezprzewodowego; 
 możliwość wyświetlania obrazu o proporcjach 16:9; 

 ekran przystosowany do wyświetlania obrazu w jakości Full HD 
1920x1080 pixeli; 

Gwarancja  min. 36 miesięcy 

 
5. Wizualizer stacjonarny – 1 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

 rozdzielczość efektywna pracy minimum 1920x1080 pixeli; 
 zoom optyczny co najmniej 8 krotny; 
 obszar skanowania odpowiadający formatowi co najmniej A3; 
 możliwość zapisu obrazu na zewnętrznym nośniku USB; 
 wbudowane oświetlenie skanowanego obiektu; 
 wyjścia video umożliwiające podłączenie zewnętrznego monitora; 

 
Gwarancja  min. 60 miesięcy 
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6. System wideokonferencyjny – 1 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

System wideokonferencyjny wyposażony w kamerę o szerokim kącie 
widzenia, umożliwiający prowadzenie konferencji z udziałem co najmniej 
czterech stron w jakości Full HD. 
 

System  możliwość obsługi protokołów komunikacji wideokonferencji takich jak 
H.323 i SIP; 

 kamera obrotowa rejestrująca obraz w jakości Full HD z co najmniej 16-
krotnym zoomem optycznym; 

 mikrofon z funkcją redukcji szumów, tłumienia echa oraz automatycznego 
wzmocnienia głosu; 

 możliwość prowadzenia konferencji z udziałem co najmniej czterech stron  
jednocześnie oraz zapisanie prowadzonej konferencji do pliku video; 

 możliwość obsługi domyślnych standardów wideo dla wideokonferencji 
takie jak : H.264, H.263, H.263+, H.239; 

 możliwość podłączenia co najmniej 2 urządzeń wyświetlających obraz 
takich jak monitory, telewizory czy projektory multimedialne; 

 funkcja sterowania za pomocą dołączonego pilota bezprzewodowego; 
Gwarancja  min. 36 miesięcy 

 

7. System nagłaśniający – 1 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

System nagłaśniający składający się ze wzmacniacza, 4 głośników naściennych 
w kolorze białym, bazy wraz z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi. 
System ma umożliwić wzmocnienie dźwięku proponowanego systemu 
wideokonferencyjnego a także podłączenie zewnętrznych źródeł dźwięku 
takich jak PC, laptop, tablet, odtwarzacz CD/DVD oraz bazy mikrofonów 

bezprzewodowych. 
 

System  wzmacniacz z mikserem o mocy co najmniej 2x100Wrms/8Ω; 
 możliwość podłączenia 4 źródeł dźwięku jednocześnie z możliwością 

płynnej regulacji ich głośności; 
 mikser z możliwością regulacji barwy dźwięku podłączanych urządzeń; 
 4 sztuki głośników naściennych w kolorze białym wraz z mocowaniem 

umożliwiającym przykręcenie ich do ściany dające możliwość regulacji 
głośnika w pionie i poziomie , moc znamionowa  głośnika nie mniejsza niż 
100Wrms;  

 kable głośnikowe o łącznej długości 60 m i o przekroju przewodu 2,5mm; 
 zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych estradowych tak zwanych „do 

ręki”;  
 możliwość pracy 2 mikrofonów jednocześnie; 
 mikrofony ze wskaźnikiem stanu baterii; 
 czas pracy mikrofonu minimum 6 godzin; 
 zasilanie mikrofonu jedną baterią AA lub akumulatorem AA; 
 w komplecie wszystkie niezbędne zasilacze i kable audio; 

Gwarancja  min. 24 miesiące 



 
Projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”/Projekt pn. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i 

Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

20 

 

 

8. Ploter tnący – 2 szt. Bielsk Podlaski 
 

Element 
konfiguracji/cecha 

Opis parametrów wymaganych (minimalnych) 

Wymagania i 

postanowienia 

ogólne 

 format A4 (obszar cięcia 200 mm x 1000 mm); 

 możliwość cięcia papieru, kartonu, materiałów, filców, folii 

samoprzylepnych; 

 min. grubość ciętych materiałów: papier od 0.1 do 0.3 mm; tkaniny 0.2 

do 1.5 mm; 

 kompatybilność z powszechnie używanymi programami grafiki 

wektorowej  

 kompatybilny z systemem komputera Zmawiającego tj. ze  środowiskiem 

Windows  

 automatyczny system odczytu znaczników 

 w zestawie z oprogramowaniem graficznym i niezbędnymi akcesoriami 

(uchwyt noża, nóż standardowy, mata standardowa, instrukcja obsługi 

itp.) 

 min. jeden port USB do komunikacji z komputerem 

 wyświetlacz dotykowy, kolorowy 

 zasilanie sieciowe 230V 

 min. obszar cięcia: A4 

Gwarancja  min. 24 miesiące 
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Załącznik nr 2 

OFERTA 

Zamawiający: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Ratusz, Rynek Kościuszki 10 

15-426 Białystok 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składający ofertę: 

Pełna nazwa (firma)albo imię i nazwisko  

Siedziba/miejsce zamieszkania/adres 

głównego miejsca wykonywania 

działalności 

 

Adres e –mail na który Zamawiający 

powinien przesyłać korespondencję 

związaną z postępowaniem 

 

NIP  

REGON  

Telefon  

Fax  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym  

Nr rachunku bankowego  

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia należy podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także wskazać pełnomocnika) 

 

Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia w zakresie dostawy 

sprzętu multimedialnego zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 
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Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia w zakresie: : 
 

CZĘŚĆ I – Sprzęt multimedialny: kioski multimedialne i stoły interaktywne * 

 
CZĘŚĆ I: 

 
Łączna kwota (ryczałt)  za realizację I CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

kwota netto:  …………………….  zł (słownie:…………………………………..)   

podatek VAT:…………………….zł ( słownie……………………………………)   

Kwota brutto ……………………………..zł ( słownie:……………………………..)   

 
CZĘŚĆ II –Sprzęt multimedialny* 

 
CZĘŚĆ II: 

 
Łączna kwota (ryczałt) za realizację II CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

kwota netto:  …………………….  zł (słownie:…………………………………..)   

podatek VAT:…………………….zł ( słownie……………………………………)   

Kwota brutto ……………………………..zł ( słownie:……………………………..)   

 

Jednocześnie oświadczamy, że:    

a. Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego 

Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. 

 

b. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

c. Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie 

prawnym.  

d. Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników 

zdolnych do wykonania zamówienia.   

e. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania 

ofert.    

f. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie/z udziałem 

podwykonawców w części……………………………. 
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g. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia 

umowy o zaproponowanej treści. 

h. Oferta została złożona na ……..…… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych 
od nr …………...do nr ………....  
 

i. Oświadczamy pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty 
dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert  
 

UWAGA – PONIŻSZE WYKONAWCA WYPEŁNIA JEŻELI DOTYCZY 

 

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z załączonym pełnomocnictwem pełnomocnikiem do reprezentowania nas, jako 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest: 

 

Wypełnia wykonawca: 

 

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

 

Załączniki do oferty: 

1. ………………………………. 

2. …………………………………. 

3. ………………………………….. 

        ……………dnia…………….. 2018 r.    

   

       ...............................................................................    
(podpis i pieczątka osób/y upoważnionej  do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)   
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Załącznik nr 2a 

 

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

    (pieczęć Wykonawcy) 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Ratusz, Rynek Kościuszki 10  
15-426 Białystok 

 
 
(wypełnić do poszczególnych części zamówienia) 
1. I część zamówienia* 
2. II część zamówienia* 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

Składając ofertę na dostawę sprzętu multimedialnego w związku z realizacją projektu 

pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim/ „Prace konserwatorskie 

budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w 

Tykocinie”* : 

Przedkładam: 

KALKULACJĘ CENOWĄ 

CZĘŚĆ I – Sprzęt multimedialny: kioski multimedialne i stoły interaktywne* 

Lp. 
Przedmiot 

Zamówienia 
Oferowany produkt  

jedn. 
miary 

ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto (zł) 

Staw
ka 

VAT 

VAT 
(zł) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(zł) 

Wartość brutto  
(zł) 

Poz. 5 i Poz. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Kiosk 

 multimedialny 

 
Producent: …………… 
 
Model: ……………….  
 

szt. 3   23%    

2 
Stół 

 interaktywny 

 
Producent: …………… 
 
Model: ……………….  

 

szt. 2   23%    

  
 
 
  

Razem 
wartość 
brutto 

 
  

 
 Poz. 2 – stół interaktywny - do oferty należy dołączyć wydruk ze strony 

http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów procesora, tj. ; 
procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5000 punktów 
 

 



 
Projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”/Projekt pn. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i 

Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

25 

 

CZĘŚĆ II –Sprzęt multimedialny* 

 

Lp. 
Przedmiot 

Zamówienia 
Oferowany produkt  

jedn. 
miary 

ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto (zł) 

Staw
ka 

VAT 

VAT 
(zł) 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(zł) 

Wartość brutto  
(zł) 

Poz. 5 i Poz. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Ramka  

cyfrowa 

 
Producent: …………… 
 
Model: ………………. 
 

szt.  4   23%    

2 
Projektor 

multimedialny 

 
Producent: ………………. 
 
Model: …………….……. 
 

szt. 1   23%    

3 
Moduł wifi do 

projektora 

 
Producent: ………………. 
 
Model: …………….……. 
 

szt. 1   23%    

4 
Ekran 

 
 projekcyjny 

 
Producent: ………………. 
 
Model: …………….……. 
 

szt. 1   23%    

5 
Wizualizer 

stacjonarny 

 
Producent: ………………. 
 
Model: …………….……. 
 

szt. 1   23%    

6 
System 

wideokonferen
cyjny  

 
Producent: …………… 
 
Model: ………………. 
 

szt. 1  23%    

7 
System 

nagłaśniający 

 
Producent: …………… 
 
Model: ………………. 
 

szt. 1   23%    

8 Ploter tnący 

 
Producent: …………… 
 
Model: ………………. 
 

szt. 2  23%    

  
 
 
  

Razem 
wartość 
brutto 

 
  

 

Oświadczamy, iż oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagane parametry 

wymagane, (minimalne) wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.    

                            

     ……………dnia…………….. 2018 r.    

   

           
  ...............................................................................    
  (podpis i pieczątka osób/y upoważnionej 
        do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)   
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Załącznik nr 3  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż składając ofertę na dostawę sprzętu multimedialnego w związku z 
realizacją projektów pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” oraz 
„Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom 
Talmudyczny w Tykocinie” nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo 
z Zamawiającym: Muzeum Podlaskim. 

 

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 prowadzeniem 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 z linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli  z osobami pełniącymi funkcje członków w 

organach nadzorczych  i zarządzających Zamawiającego.  

 

 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

…………………………………………… 

(podpis osób(-y) uprawnionej 
do składania oświadczenia 
woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik 4  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż składając ofertę na dostawę sprzętu multimedialnego w związku z 

realizacją projektów pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” oraz 

„Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i 

Dom Talmudyczny w Tykocinie” 

 

NIE ZACHODZĄ WOBEC WYKONAWCY, KTÓREGO REPREZENTUJĘ  

 

przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wskazane w 

rozdziale 6.2.2 zapytania ofertowego o następującej treści: 

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, który: 

a)  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; 

b)  bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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.); 

f) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,  co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)


 
Projekt pn. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”/Projekt pn. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i 

Dom Talmudyczny w Tykocinie” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

28 

 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

g)  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą 

z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 

 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

…………………………………………… 

(podpis osób(-y) uprawnionej 

do składania oświadczenia 

woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 5a 

U M O W A  NR  AG/U/       /18  

(projekt – część I przedmiotu zamówienia) 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek 

Kościuszki 10 , NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji 

kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 3, zwanym dalej „Zamawiającym" 

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Wilhelma Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do 

umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON ………….,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …,  

 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

 

 

                                                           

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku zapytania ofertowego. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy 

nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm. / - art. 4 pkt. 8 ustawy 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadania o których mowa w § 1 współfinansowane jest 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania pn. 

„Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i 

Dom Talmudyczny w Tykocinie” oraz zadania pn. „Remont budynku Ratusza w 

Bielsku Podlaskim”, zwanych dalej: „sprzętem”, spełniających warunki techniczne 

określone w załączniku nr 1a do zapytania ofertowego i w ofercie wykonawcy z dnia 

…., stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

2. Sprzęt multimedialny, o którym mowa w ust. 1: 

1) Kiosk multimedialny – 3 szt. 

2) Stół interaktywny – 2 szt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny 

technicznie, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim 

oprogramowaniem, wymaganych prawem atestami i certyfikatami oraz nie mogą 

wymagać już żadnych dodatkowych nakładów i muszą być gotowe do pracy, bez wad 

jakościowych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu dostawy oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących opisu przedmiotu  dostawy i warunków realizacji umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania  umowy określa: 

a) opis przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego , stanowiący załącznik nr 1 

do umowy, 

b) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem umowy do 

  Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin: kiosk multimedialny 

2szt; stół interaktywny 1 szt. 
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 Muzeum w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski: 

kiosk multimedialny 1 szt., stół interaktywny 1 szt.  

a) we własnym zakresie i na swój koszt; 

b) w godzinach 8:00 – 14:00 

2) Dostarczenia sprzętu wraz z : 

a) instrukcją obsługi w języku polskim oraz kartami gwarancyjnymi na 

warunkach nie gorszych niż wynikające z umowy i zapytania ofertowego; 

b) Ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy oraz licencjami 

zgodnie z zapytaniem ofertowym; 

3) Wniesienia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego  

4) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy 

sprzętu, nie później niż na 2 dni przed tym terminem; 

5) Przygotowanie protokołu, stanowiącego podstawę odbioru; 

 

§ 3 

Termin wykonania  i odbiór 

 

1. Termin wykonania umowy od 03.10.2018r. do 10.10.2018r po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym 

2. Termin realizacji przedmiotu  umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn 

stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przez wykonanie umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 

zawartych w § 1. i § 2 

4. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w który podpisany 

zostanie przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy ( protokół odbioru) całości 

sprzętu bez uwag. 

5. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

1) niezgodny z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu umowy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy lub jest niekompletny, 

2) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu 

fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie 

powtórzona.  

7. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony sprzęt nie jest zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, uszkodzenia sprzętu przy jego odbiorze lub wadliwego działania w 

pierwszych 14 dniach od dnia dostawy - Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany 

na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia w terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 10 dni. Procedura 

czynności odbioru zostanie powtórzona.  
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8. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca, na czas nieokreślony i bez ograniczeń 

terytorialnych udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

4 ust. 1 umowy prawa do korzystania z bezterminowych, niewyłącznych licencji 

dołączonych do sprzętu, nabytych w ramach niniejszej umowy. 

9. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i 

powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 

dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W 

powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 

oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do 

niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego  lub 

podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub 

przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i 

certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od daty dostawy.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości…………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co daje 

kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: ). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego 

dostawą.  

3. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 

dni od daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz z protokołem  odbioru podpisanym 

bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

………………………………………………………………. 

5. Faktura będzie wystawiana na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek 

Kościuszki 10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132; 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimalny okres gwarancji zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i 

jego działanie, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego gwarancją. 
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3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii / usterki w siedzibie Muzeum w 

Tykocinie w czasie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.  

5. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie awarii / usterki w okresie trwania gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Muzeum , 

Wykonawca zapewni: 

a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu, 

b) naprawę sprzętu w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 

c) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt do siedziby Muzeum w 

Tykocinie/Muzeum w Bielsku Podlaskim  

7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii / usterki w terminie 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia wadliwego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach 

równoważnych do parametrów oferowanego sprzętu.  

8. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego 

wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady/ usterki . 

9. Koszt dojazdu przedstawicieli Wykonawcy w celu wykonania napraw gwarancyjnych i 

koszt transportu sprzętu naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą Muzeum 

pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków  

wynikających z gwarancji. 

11. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancyjne 

niż przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej umowy. 

12. Niniejsza umowa zastępuje dokument gwarancji w przypadku nie przedłożenia 

odrębnego dokumentu przez Wykonawcę. 

13. W okresie gwarancji ( w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych ( termin 

przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one 

wymagane przez producenta sprzętu  oraz wykonywania napraw w siedzibie Muzeum 

w Tykocinie/ Muzeum w Bielsku Podlaskim lub wymienić na nowy, wolny od wad – w 

przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, 

wykonania ich lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w 

przypadku gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a 

urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną.  

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie bądź telefonicznie / droga mailową na adres: ………………………. 

lub pod numer telefonu …………………………….. 

16. Jeżeli Wykonawca nie wykona naprawy / nie usunie wad w terminie uzgodnionym 

przez strony Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania naprawy / 
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usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, bez utraty uprawień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

§6 

Kary umowne  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:   

a) niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia , nie więcej niż za 14 dni; 

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad / usterek stwierdzonych przy odbiorze 

sprzętu albo w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie 

wad , po zgłoszeniu wad przez Zamawiającego stwierdzonych po odbiorze sprzętu 

lub w czasie użytkowania w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż za 14 dni; 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niezrealizowanego 

przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

netto niezrealizowanej części zamówienia.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Naliczone kary umowne wyliczone na podstawie ust. 2 Zamawiający potrąci z faktury 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli Zamawiający nie może potrącić 

jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar umownych, odszkodowań i 

innych, zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują 

prawo do dochodzenia należnych na podstawie Umowy kar umownych. 

 

§7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy z 

zachowaniem 30 dniowego terminu liczonego od dnia w którym zamawiający powziął 

informacje o podstawie odstąpienia, jeżeli: 

1) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub w trakcie jej realizacji; 

2) Wykonawca spóźnia się z terminem dostawy powyżej 14 dni  
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3) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich.  

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 

z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

 

§8 

Zmiana postanowień 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 14 dni. 

b) wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT, o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT; 

c) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu umowy wskazanego 

w ofercie, który wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go 

Zamawiającemu, Wykonawca 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, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o 

parametrach identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy, 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model 

i typ posiada wymagane parametry minimalne, a także złożyć zamawiającemu 

oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu 

oraz 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 § 4 ust. 1.  

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wymagają pod rygorem nieważności, sporządzenia 

pisemnego aneksu do umowy.  

§ 9 

Przedstawiciele do kontaktu  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest pani 

Katarzyna Sokołowska, Joanna Olechno tel. 509-336-712, mail: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………….  tel. …………………………….. mail: 

…………………………………  

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego na piśmie o 

zmianie swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń. W razie braku takiej 

informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w 

niemniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.                                          

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

6. Umowa wygasa z momentem wywiązania się przez obie Strony ze wszystkich 

wynikających z niej zobowiązań.   

 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 

dwa dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego  

2) Załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy  

3) Załącznik nr 3 – Wydruk z KRS/CEDIG 

4) Załącznik 4 - Pełnomocnictwo 
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Załącznik nr 5b 

U M O W A  NR  AG/U/       /18  

(projekt – część II przedmiotu zamówienia) 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek 

Kościuszki 10 , NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji 

kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 3, zwanym dalej „Zamawiającym" 

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Wilhelma Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........4/reprezentowaną 

przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do 

umowy5,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” 

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – 

zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, NIP ……………, REGON ………….,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …,  

 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 3a do umowy6,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

                                                           

4 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
5 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
6 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku zapytania ofertowego. Zamawiający oświadcza, że przy wyborze Wykonawcy 

nie miały zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 

29.01.2004r. /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm. / - art. 4 pkt. 8 ustawy 

2. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 współfinansowane jest 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu multimedialnego w ramach zadania pn. 

„Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”, zwanych dalej: „sprzętem”, 

spełniających warunki techniczne określone w załączniku nr 1b do zapytania 

ofertowego i w ofercie wykonawcy z dnia …., stanowiących integralną część niniejszej 

umowy. 

2. Sprzęt multimedialny, o którym mowa w ust. 1: 

1) Ramka cyfrowa – 4 szt. 

2) Projektor multimedialny – 1szt. 

3) Moduł wifi do projektora – 1szt. 

4) Ekran projekcyjny – 1 szt. 

5) Wizualizer stacjonarny -  1 szt.  

6) System wideokonferencyjny – 1 szt. 

7) System nagłaśniający – 1 szt. 

8) Ploter tnący – 2 szt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, kompletny, sprawny 

technicznie, wraz z potrzebnymi do działania przewodami, z odpowiednim 

oprogramowaniem, wymaganych prawem atestami i certyfikatami oraz nie mogą 

wymagać już żadnych dodatkowych nakładów i muszą być gotowe do pracy, bez wad 

jakościowych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu dostawy oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących opisu przedmiotu  dostawy i warunków realizacji umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i potencjał niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy.  

6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania  umowy określa: 
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c) opis przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego , stanowiący załącznik nr 1 

do umowy, 

d) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

 

§ 2 

Obowiązki wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) Dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem umowy do Muzeum w Bielsku 

Podlaskim, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski: 

c) we własnym zakresie i na swój koszt; 

d) w godzinach 8:00 – 14:00 

2) Dostarczenia sprzętu wraz z : 

c) instrukcją obsługi w języku polskim oraz kartami gwarancyjnymi na 

warunkach nie gorszych niż wynikające z umowy i zapytania ofertowego; 

d) Ze wszystkimi akcesoriami stanowiącymi komplet sprzedażowy oraz licencjami 

zgodnie z zapytaniem ofertowym; 

3) Wniesienia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego  

4) Zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy 

sprzętu, nie później niż na 2 dni przed tym terminem; 

5) Przygotowanie protokołu, stanowiącego podstawę odbioru; 

 

§ 3 

Termin wykonania  i odbiór 

 

1. Termin wykonania umowy od 03.10.2018r. do 10.10.2018r po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym 

2. Termin realizacji przedmiotu  umowy może ulec zmianie jedynie z przyczyn 

stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Przez wykonanie umowy Zamawiający rozumie wykonanie wszystkich postanowień 

zawartych w § 1. i § 2 

4. Za dzień wykonania umowy przez Wykonawcę uważa się dzień, w który podpisany 

zostanie przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy ( protokół odbioru) sprzętu 

bez uwag. 

5. Prawo własności sprzętu, o którym mowa w § 1 przechodzi na Zamawiającego z dniem 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 

1) niezgodny z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu umowy, 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy lub jest niekompletny, 
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2) posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi odbioru całości sprzętu, sporządzając protokół zawierający 

przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostawy sprzętu 

fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie 

powtórzona.  

7. W przypadku stwierdzenia, iż dostarczony sprzęt nie jest zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia, uszkodzenia sprzętu przy jego odbiorze lub wadliwego działania w 

pierwszych 14 dniach od dnia dostawy - Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany 

na sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu 

zamówienia w terminie uzgodnionym przez strony nie dłuższym niż 10 dni. Procedura 

czynności odbioru zostanie powtórzona.  

8. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca, na czas nieokreślony i bez ograniczeń 

terytorialnych udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

4 ust. 1 umowy prawa do korzystania z bezterminowych, niewyłącznych licencji 

dołączonych do sprzętu, nabytych w ramach niniejszej umowy. 

9. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i 

powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania 

dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W 

powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego 

oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do 

niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego  lub 

podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub 

przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i 

certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od daty dostawy.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości…………….. zł netto, w tym podatek VAT ...%, co 

daje kwotę ………………….. zł brutto (słownie złotych: ). 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jego 

dostawą. 

3. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie faktury płatnej w terminie do 30 

dni od daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz z protokołem  odbioru 

podpisanym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 
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4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

nr ……………………………………………………………… 

5. Faktura będzie wystawiana na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek 

Kościuszki 10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimalny okres gwarancji zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt i 

jego działanie, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii / usterki w siedzibie Muzeum w 

Bielsku Podlaskim w czasie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia.  

5. Wykonawca zapewni bezpłatne usunięcie awarii / usterki w okresie trwania gwarancji.  

6. W przypadku wystąpienia konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Muzeum , 

Wykonawca zapewni: 

a) odbiór na własny koszt wadliwego sprzętu, 

b) naprawę sprzętu w terminie do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 

c) dostawę naprawionego sprzętu na własny koszt do siedziby Muzeum w Bielsku 

Podlaskim 

7. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii / usterki w terminie 14 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia wadliwego sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 

dostarczenia i uruchomienia nowego sprzętu zastępczego o parametrach 

równoważnych do parametrów oferowanego sprzętu.  

8. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego 

wymiany na nowy w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady/ usterki . 

9. Koszt dojazdu przedstawicieli Wykonawcy w celu wykonania napraw gwarancyjnych i 

koszt transportu sprzętu naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibą Muzeum 

pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków  

wynikających z gwarancji. 
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11. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancyjne 

niż przewidziane powyżej, mają one zastosowanie do niniejszej umowy. 

12. Niniejsza umowa zastępuje dokument gwarancji w przypadku nie przedłożenia 

odrębnego dokumentu przez Wykonawcę. 

13. W okresie gwarancji ( w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych ( termin 

przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym), jeżeli są one 

wymagane przez producenta sprzętu  oraz wykonywania napraw w siedzibie Muzeum 

w Bielsku Podlaskim lub wymienić na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia 

uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania ich lub innych wad 

ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia 

telefonicznego/faksem/mailem. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w 

przypadku gdy wykonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu, a 

urządzenie nadal nie będzie działać poprawnie, zgodnie z dokumentacją techniczną.  

15. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie bądź telefonicznie / droga mailową na adres: ………………………. 

lub pod numer telefonu …………………………….. 

16. Jeżeli Wykonawca nie wykona naprawy / nie usunie wad w terminie uzgodnionym 

przez strony Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia wykonania naprawy / 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, bez utraty uprawień z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

§6 

Kary umowne  

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:   

a) niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia , nie więcej niż za 14 dni; 

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad / usterek stwierdzonych przy odbiorze 

sprzętu albo w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie 

wad , po zgłoszeniu wad przez Zamawiającego stwierdzonych po odbiorze sprzętu 

lub w czasie użytkowania w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż za 14 dni; 

c) odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego lub 

odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego niezrealizowanego 

przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

netto niezrealizowanej części zamówienia.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. Naliczone kary umowne wyliczone na podstawie ust. 2 Zamawiający potrąci z faktury 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli Zamawiający nie może potrącić 

jakichkolwiek przypadających mu od Wykonawcy kar umownych, odszkodowań i 

innych, zostaną one zapłacone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

od Zamawiającego noty obciążeniowej. 

6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy Strony zachowują 

prawo do dochodzenia należnych na podstawie Umowy kar umownych. 

 

§7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od umowy lub rozwiązania umowy z 

zachowaniem 30 dniowego terminu, jeżeli: 

1) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub w trakcie jej realizacji; 

2) Wykonawca spóźnia się z terminem dostawy powyżej 14 dni  

3) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich.  

2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje 

z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

§8 

Zmiana postanowień 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 14 dni. 
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b) wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku 

VAT, o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT; 

c) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu umowy wskazanego 

w ofercie, który wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go 

Zamawiającemu, Wykonawca 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, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o 

parametrach identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy, 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model 

i typ posiada wymagane parametry minimalne, a także złożyć zamawiającemu 

oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu 

oraz 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 § 4 ust. 1.  

2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wymagają pod rygorem nieważności, sporządzenia 

pisemnego aneksu do umowy.  

§ 9 

Przedstawiciele do kontaktu  

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy jest pani 

Katarzyna Sokołowska, Joanna Olechno tel. 509-336-712, mail: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………….  tel. …………………………….. mail: 

…………………………………  

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować zamawiającego na piśmie o 

zmianie swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń. W razie braku takiej 

informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres Wykonawcy wskazany w 

niemniejszej umowie będą uznawane za doręczone. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.                                          
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4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

6. Umowa wygasa z momentem wywiązania się przez obie Strony ze wszystkich 

wynikających z niej zobowiązań.   

 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 

dwa dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

5) Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia z zapytania ofertowego  

6) Załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy  

7) Załącznik nr 3 – Wydruk z KRS/CEDIG 

8) Załącznik 4 - Pełnomocnictwo 

 

 

 


