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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Akademia Pomorska w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk 

fax (59) 8405 444 

Adres strony internetowej: www.apsl.edu.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego.  

2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 

umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 

 

Nr 

części 

 

nazwa 

 

Klasyfikacja CPV 

 

Minimalny okres gwarancji 

1 Sprzęt komputerowy 

  

30200000-1 urządzenia 

komputerowe 

30231000-7 ekrany i konsole 

komputerowe 

30213000-5 komputery osobiste 

30213100-6 komputery przenośne 

30232110-8 drukarki laserowe 

48000000-8 pakiety oprogramowania 

i systemy informatyczne 

24 miesiące 

3 Kserokopiarka 30121100-4 fotokopiarki 24 miesiące 

2 Sprzęt audiowizualny 38652100-1 projektory 24 miesiące 

 

Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego 

użytkowania. 

http://www.apsl.edu.pl/


 

 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy 

przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o 

równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  maksymalnie 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym 

zakresie.  

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 

rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia.  

3. Zamawiającego żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 

niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy PZP (tj. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



 

 

5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 

do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 

określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 

być składane na adres: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, Sekcja ds. 

Zamówień Publicznych. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zampub@apsl.edu.pl, a faksem na nr (59) 8405 444 

5. 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. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. do 08 listopada 2016 roku), Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 

rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych –  mgr Magdalena Wyrwa; 

2) w kwestiach merytorycznych –  mgr inż. Ryszard Szaja. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 

zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w 



 

 

niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 

nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

Nie dotyczy.  

 

IX.  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 

lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 

SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 

ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i 

wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy; 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 

3) w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego należy złożyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia (na załączniku nr 1a). 

4) Formularz Cenowy (załącznik nr 4). 

5) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego (załącznik nr 5) 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 



 

 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Akademii Pomorskiej w Słupsku.  

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 10.30  

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 

z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 

zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 



 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk  w Kancelarii 

Ogólnej – pok. 35 do dnia 14 listopada 2016 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sekcja ds. Zamówień Publicznych, pok. 7, w dniu 14 

listopada 2016 r. o godzinie 1030. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.apsl.edu.pl informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 

wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 6 do SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 

poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towarów, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosownego wpisu należy dokonać w Oświadczeniu 

będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

6. Dotyczy wyłącznie części 1: Zamawiający po podpisaniu umowy wystąpi do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o zgodę na zastosowanie podatku VAT według stawki 0 % na dostarczone jednostki centralne 

komputerów, monitory, drukarki, routery i skanery. Po uzyskaniu takiej zgody zostanie zawarty aneks do 

umowy, uwzględniający podatek według stawki 0 %. Po podpisaniu aneksu Wykonawca wystawi fakturę 

korygującą 
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XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 

w  kryteriach: 

Łączna cena ofertowa brutto – C; 

Termin dostawy – T. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                            Cena badanej oferty 

Termin 

dostawy 
40% 40 

 

Minimalny termin wskazany prze Zamawiającego  

T = -----------------------------------------------------------------  x 40 pkt 

Termin zaoferowany w ofercie badanej 

 

Maksymalny termin dostawy wyznaczony przez 

Zamawiającego wynosi 14 dni kalendarzowych, minimalny 7 

dni kalendarzowych.  

W przypadku, gdy  w ofertach zaproponowany zostanie 

termin wykonania zamówienia krótszy niż 7 dni do oceny 

ofert zostanie przyjęty termin 7 dni. 

 

RAZEM 100% 100   

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + T 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy”.  

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny 

ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli 

powyżej. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryteria wyboru. 



 

 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy PZP. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 



 

 

XVIII Załączniki 

 

Nr Nazwa załącznika: 

1 i 1a Opis  przedmiotu zamówienia  

2 Projekt umowy 

3 Oświadczenie o spełnianiu warunków i 

niepodleganiu wykluczeniu    

4  Formularz cenowy    

5 Oświadczenie o obowiązku podatkowym u 

Zamawiającego  

6  Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Projekt 

UMOWA nr ………… 

 

zawarta w Słupsku, dnia …………………….. pomiędzy : 

Akademią Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, którą reprezentuje: 

- …………………………, zwany dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………….., którą reprezentuje: 

- ….., zwany dalej Wykonawcą.  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie 

publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

….. z dnia ….. r., Strony uzgodniły co następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa na koszt Wykonawcy fabrycznie nowego sprzętu 

komputerowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiot umowy jest szczegółowo 

określony w ofercie Wykonawcy z dnia ….. r., która stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1. 

 

                                                                           § 2 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania przez Strony protokołu 

odbioru na dostarczony sprzęt, o którym mowa w § 1  zgodnie z dołączonymi kartami 

gwarancyjnymi. W kartach gwarancyjnych Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, 

adres i telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły z winy wyłącznej Zamawiającego. 

3. Wymagany czas reakcji serwisowej na dostarczony sprzęt wynosi 48 godzin. Koszty dojazdu, 

odbioru i dostawy sprzętu serwisowanego pokrywa Wykonawca. Maksymalny czas usunięcia 

uszkodzenia, z uwzględnieniem wszystkich części zamiennych, powinien wynosić maksymalnie 14 

dni kalendarzowych.   

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami części zamiennych i 

napraw sprzętu wykonanych przez inne podmioty. 

5. Więcej niż 3 naprawy gwarancyjne uprawniają Zamawiającego do wymiany sprzętu na nowy. 

Każdy dzień naprawy gwarancyjnej przedłuża udzieloną uprzednio gwarancję o czas naprawy i 

czas  przerwy w eksploatacji. 

                                                                    § 3 

1. Dostawa sprzętu, będąca przedmiotem umowy, zostanie zrealizowana jednorazowo,  w terminie 7 

dni od daty podpisania umowy, tj. do …… r. własnym transportem Wykonawcy i na jego koszt. 

2. Koordynatorem realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy jest …….. tel. ….. . ,  e-mail ….. 



 

 

3. Koordynatorem realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego jest … tel.  … .  e-mail ……… 

4. Dostarczony sprzęt musi być tak zapakowany i zabezpieczony przez Wykonawcę, aby zapobiec 

jego uszkodzeniu lub pogorszeniu stanu podczas transportu do miejsc przeznaczenia. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dostarczenie sprzętu i za ewentualne uszkodzenia sprzętu w trakcie 

transportu. 

§ 4 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie  ……… brutto (słownie:   

). Podana wysokość wynagrodzenia wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy. W cenie zawarte są wszelkie koszty 

związane z dostawą, opakowaniem, transportem, ubezpieczeniem, wymianą uszkodzonego 

sprzętu na nowy oraz inne konieczne koszty wykonania umowy.  

2. Wymieniona powyżej kwota  zawiera podatek VAT w wysokości ……….. (słownie: ). 

3. Zamawiający po podpisaniu niniejszej umowy wystąpi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o 

zgodę na zastosowanie podatku VAT według stawki 0 % na dostarczone ………. Po uzyskaniu 

takiej zgody zostanie zawarty aneks do umowy, uwzględniający podatek według stawki 0 %. 

4. Po podpisaniu aneksu Wykonawca wystawi fakturę korygującą, zawierającą poszczególne 

elementy zamówienia. 

5. W przypadku wystąpienia odwrotnego obciążenia VAT wynagrodzenie Wykonawcy dla wskazanych 

w ofercie pozycji stanowi wysokość kwoty netto, a wysokość kwoty podatku VAT zostanie 

odprowadzona przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia dwóch faktur: jednej na rozliczenie części 

dostawy w ramach odwrotnego obciążenia oraz drugiej na pozostały sprzęt, za który VAT 

odprowadza Wykonawca. 

6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

7. Należność, o której mowa w ust. 1, Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek 

bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, 

zawierającej wyszczególnione poszczególne elementy zamówienia (ceny jednostkowe). Do faktury 

należy dołączyć protokół odbioru.   

8. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty przedmiotem umowy został przed dostawą przetestowany, 

jest fabrycznie nowy i sprawny technicznie. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie udokumentowany protokołem odbioru sporządzonym przez 

Wykonawcę, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po dostawie sprzętu. 

4. Protokół odbioru powinien zawierać numery seryjne dostarczonego sprzętu. 

5. Wykonawca sporządzi protokół odbioru w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Do podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 upoważniony jest po stronie Wykonawcy 

….. a po stronie Zamawiającego ……………… 
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§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 

4 ust.1 za każdy dzień zwłoki,   

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zastrzeżonych kar z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 7 

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do 

pomieszczeń i personelu Zamawiającego – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.  

§ 8 

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 

24 ustawy Prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

§ 9 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach: 

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze 

zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, 

-  w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub 

powodującej zmianę jej zakresu, 

- w przypadku wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy  i zastąpienia go produktem o parametrach nie 

gorszych niż  oferowany, za cenę taką, jak ustalona w niniejszej umowie, 

- w przypadku działań osób trzecich, uniemożliwiających terminowego wykonania zamówienia, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

-  w przypadku uzyskania od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgody na zastosowanie podatku VAT według 

stawki 0 % na dostarczone jednostki centralne komputerów, monitory, drukarki, routery i skanery, wynagrodzenie 

wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą podatek VAT. 

 

2. Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

                                                                      § 10 

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym. 

 

 



 

 

§ 11 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 22.12.2015 r. poz.2164 ze zm.). 

 

§ 13 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

                          

 

                        Zamawiający                                                                                               Wykonawca 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na  

„Dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Akademii Pomorskiej  w Słupsku” 

działając w imieniu Wykonawcy: 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w 

postępowaniu. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny, 

c) skarbowe, 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

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

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 

między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 



 

 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

3) zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

  

 

  



 

 

 

Załącznik nr 5 

 

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

( pieczęć Wykonawcy/składającego oświadczenie ) 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę 

sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania dla Akademii Pomorskiej  w Słupsku 

 

Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego 

 

Nazwa i adres składającego oświadczenie: …………………………………………………..................... 

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

 

Składając ofertę:   

 

1. oświadczam/y, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 * 

 

2. oświadczam/y, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2 . Powyższy obowiązek podatkowy 

będzie dotyczył …………………………………………………………………………………………………3 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto ( bez kwoty podatku) będzie wynosiła 

……………………………………4  złotych.* 

 

 

........................, data ..........................                                ............................................................................. 

      (podpis i pieczęć   osoby/osób uprawnionych 

      do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy)   

 

* niepotrzebne skreślić  

 

1 - w wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić 

2 - wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić 

3 - wymienić nazwę /rodzaj towarów, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

4 - wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów podlegających mechanizmowi odwróconego 

obciążenia VAT, wymienionych wcześniej. 

Art. 91.3a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 

niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 



 

 

 

Załącznik nr  6  

  

 

…………………………………. 

 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Formularz Oferty 

 

My, niżej podpisani…………………………………………………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………………………… 

 

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę sprzętu komputerowego 

 i  audiowizualnego dla Akademii Pomorskiej  w Słupsku” składamy niniejszą ofertę. 

 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę ofertową* : 

 

Część 1 –  Komputery 

Cena …………….………………………………………………………………………………………… ……….   brutto   

 

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

 

 w tym VAT:…………………..    (słownie:…………………………………………………….…………………………….) 

 

Oferujemy termin dostawy………………………………………………………………..…..dni (maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych, minimalnie 7 dni kalendarzowych)  

Na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji:…………………………………………………………. 

  

Część 2 –  Kserokopiarka 

Cena …………….………………………………………………………………………………………… ……….   brutto   

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

 w tym VAT:…………………..    (słownie:…………………………………………………….…………………………….) 

Oferujemy termin dostawy……………………………………………………………….……..dni (maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych, minimalnie 7 dni kalendarzowych)  

Na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji:………………………………………..(jeśli dotyczy) 

 

Część 3 –  Sprzęt audiowizualny 

Cena …………….………………………………………………………………………………………… ……….   brutto   

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

 w tym VAT:…………………..    (słownie:…………………………………………………….…………………………….) 

Oferujemy termin dostawy……………………………………………………………….……..dni (maksymalnie 14 dni 

kalendarzowych, minimalnie 7 dni kalendarzowych)  



 

 

Na przedmiot zamówienia udzielamy następujących gwarancji:………………………………………..(jeśli dotyczy) 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez 

Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.  

 

2. Z naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: 

 

    ..…………………………………………tel…………..……fax…………….…….., e-mail……………….…………. 

 

3. Oferta zawiera /nie zawiera ** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

5. Następującą część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom(Jeżeli jest to wiadome, należy podać 

również dane proponowanych podwykonawców):   

 

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

 

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

 

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

       

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.    

 

7.Ofertę niniejszą składamy na……..kolejno ponumerowanych stronach. 

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1)………………………………………………………………….. 

2)…………………………………………………………………. 

3)………………………………………………………………….. 

4)………………………………………………………………… 

 

  

…………………..,dn………………………                                      …………………………………………..                                       

     podpis upoważnionego przedstawiciela                   

  

*cena ofertowa – całkowita wartość umowy uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ,   

     

**niepotrzebne skreślić
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