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Projekt pt.” Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  oraz z budżetu państwa 

„Przekraczamy granice” 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2020  z dnia 09.07.2020r.  

 Dotyczycące zakupu i dostawa dwóch tachimetrów elektronicznych 

 

w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet 

Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

1. Zamawiającym jest:       Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku 

ul. Świerklańska 42 

44 – 200 Rybnik 

tel.: (32) 42 22 796 tel./faks.: (32) 42 22 279 

e-mail: zsbrybnik@gmail.com 

www. zsbrybnik.pl 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 

 

2. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  

o udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.  

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia finansowane będzie w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji 

zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie 

Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje 

II. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE :  

1. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. nie udziela zaliczek na realizacje zamówienia. 

4. termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa dwóch tachimetrów  elektronicznych w ramach projektu pn.”Czesko-

polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-
2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej  
3 - Edukacja i kwalifikacje  

 

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

38295000- Sprzęt topograficzny  

 

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, 
sprawnego technicznie, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 
r., a także spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia,  

2) występujące w tabeli parametry należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie oferty na urządzenia lepsze, 
a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca może zaoferować towar charakteryzujący się 
lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta sprzętu oraz nazwę, model 
oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że 
oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie 
oferowanego sprzętu w kolumnie (opis oferowanego towaru) -załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

 

Nazwy podzespoły / parametry Opis minimalnych wymagań 

Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat 3500 m 

Dokładność pomiaru na pryzmat 1.5 mm + 2 ppm 

Zasieg pomiaru bez pryzmatu 500 m 

Dokładność pomiaru bez pryzmatu 2 mm + 2 ppm 

Wodoodporność IP66 

Dokładność pomiaru kąta 5” 

Porty RS-232, USB (obsługa pendrive’a) 

Wyświetlacz  
minimum jednostronny, LCD, podświetlany z regulacją 

kontrastu 

Klawiatura  Podświetlana, minimum 20 klawiszy + 4 klawisze 
kierunkowe 
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Pionownik W korpusie instrumentu, optyczny bądź laserowy 

Temperatura pracy -20°C do 50°C  

Kompensator Dwuosiowy, cieczowy, zakres ± 3’  

Powiększenie lunety 30x 

Minimalna ogniskowa 1.5 m  

System odczytowy Enkoder absolutny 

Bateria litowo-jonowa 2 sztuki, do 13h pracy każda 

Pamięć 50 000 pkt 

Akcesoria w zestawie  
waliza transportowa, ładowarka dwustanowiskowa, 
akumulator, instrument, instrukcja w języku polskim 

 

Gwarancja  Minimum 12 miesięcy 

 
3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru-  załącznik nr 5 do 

zapytania ofertowego. 

4) W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój koszt, 

obejmującego również dojazd i transport, polegającego na usunięciu wad w drodze naprawy lub na wymianie 

przedmiotu umowy albo jego części na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy zgłoszonych usterek sprzętu w siedzibie Zamawiającego,  

a w przypadku konieczności naprawy poza siedzibą, podstawienia sprzętu zastępczego o takich samych lub wyższych 

parametrach co sprzęt naprawiany (w razie gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni robocze).  

6) Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną lub listem poleconym o wystąpieniu wad  

w przedmiocie objętym gwarancją i rękojmią, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 3 dni od 

powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym 

przez strony w terminie do usunięcia wad – terminie. Zgłaszający obowiązany jest poinformować serwis Wykonawcy o 

godzinach możliwego dostępu do uszkodzonego przedmiotu umowy oraz o rodzaju uszkodzenia. 

7) Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz z 

przedmiotem umowy. Zapisy zawarte w niniejszej umowie dotyczące gwarancji zmieniają w tym zakresie mniej 

korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

8) Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od 

uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 14 dni od dnia zawarcia umowy 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

2) Zdolność techniczna lub zawodowa.  
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności 
technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

3) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów.  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.  

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do  niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 

Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT.  
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się ̨ następującymi kryterium:  
 

Lp. Kryterium oceny ofert Waga % Punkty 
1. cena  100 % 100 
 
1) Kryterium ceny ( K1) 

Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość 

punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

Cn 

C( K1) = (_________) x W,  
 Cb 

gdzie: 
C ( K1) - liczba punktów za cenę  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert 
Cb - cena badanej oferty 
W - waga = 100 
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.  

 
2) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. 
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3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione  wymagania 
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i uzyska łącznie największą liczbę punktów. 

 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.   

 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze 

oferty dołączonym do niniejszego zapytania 
3. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:  

1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,  

2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,  

3) opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru - którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania. 

4. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełna realizacją przedmiotu zamówienia 
(ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. 

5. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
6. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.  

 
VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsbrybnik@gmail.com,  

lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku,  

ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik, w godzinach: od 7.30 do 15.30 do dnia 17.07.2020 r. godz. 10.00 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o 

tym danego Wykonawcę.  

7. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym etapie 

oceny oferty i realizacji zamówienia.  

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy  

z następnym w kolejności Wykonawcą.  
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9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budowlanych oraz stronie BIP szkoły: 

http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/ 

 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej pod adresem bip: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a także przekazany pocztą elektroniczną wszystkim 

uczestnikom. 

X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że:  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku z siedzibą przy  

ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik 
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Joanna Moćko, kontakt: e-mail: zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 22 

796 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem  

o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP; 
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa; 
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania; 
f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w 

okresie wskazanym przepisami prawa; 
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO; 
h) posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą 
istotnych postanowień umowy; 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Sylwestra Nagler – Minakowska, Joanna Wójcik  pod numerem telefonu:  
32/42 22 796 oraz adresem email: zsbrybnik@gmail.com 

 
XII. ZAŁĄCZNIKI 

 

1) załącznik nr 1-  Formularz ofertowy.  

2) załącznik nr 2 - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego      

                          oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

3) załącznik nr 3- Wzór umowy.  

4) załącznik nr 4- opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru. 

5) załącznik nr 5- protokół odbioru. 
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 Zapytanie ofertowe nr 18/2020 

Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 09.07.2020r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonawca 

Pełna nazwa firmy   

Adres firmy  

Adres e-mail  

NIP  

Numer telefonu:  

Nazwisko i imię właściciela*  

Jesteśmy podatnikiem 
VAT (zaznaczyć właściwe X): 

  

TAK  

NIE   

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ( także w formie spółki cywilnej) 
 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące zakupu i dostawy dwóch tachimetrów elektronicznych w ramach projektu  

pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-

2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje 

składamy niniejszą ofertę. 

2. Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wg poniższego, za cenę  

netto ……………………………. brutto ………….…………ustaloną zgodnie z poniższym:  

L.p. Przedmiot dostawy 
Ilość 
sztuk Cena jedn. netto 

Wartość netto 
(kol.3 x 4) 

Stawka VAT 
(%) 

Kwota 
VAT 

Wartość brutto 
(kol. 5+7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Tachimetr elektroniczny   

 

2      

RAZEM    

 
3. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń.  

 

5. Udzielimy gwarancji na  przedmiot zamówienia:   

 

Ilość miesięcy ( wpisać liczbę miesięcy) 

 

 

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

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

8. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.   

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych inż. Bezpośrednio je go dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, 
stosowanie do art. 13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa ( usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 

…………………….      …………………………… 
  (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć) 
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 Zapytanie ofertowe nr 18/2020 

Strona  
z ogólnej liczby stron    

(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 09.07.2020r. 

 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę dwóch tachimetrów 

elektronicznych w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez 

Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje 

 oświadczam/y, że: 

1) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z przesłanek zapisanych w 

art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art.22 ust.1b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.: 

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

    przepisów, 

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

- zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 
Przedstawiciel Wykonawcy 
 

 
…………………….      …………………………… 
  (miejscowość, data)     (podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 09.07.2020 r.  
 

Wzór umowy  
 

UMOWA nr …………………………… 
 

zawarta w dniu …………...2020r.  w Rybniku pomiędzy: 

 Miasto Rybnik - Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, NIP-642-001-07-58 
 reprezentowanym przez : 
 Katarzyna Wróbel – Dyrektor szkoły 

 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 
………………………………………………NIP………………REGON……............................…….. reprezentowanym przez:  

 …………………..- ……………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa a dwóch tachimetrów elektronicznych w ramach projektu pn. „Czesko-polska 

szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020  

w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja  

i kwalifikacje.  

2. Przedmiot umowy określony został szczegółowo w zapytaniu ofertowym oraz w ofercie Wykonawcy, które stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 14 dni od daty zawarcia umowy (zgodnie z ofertą). 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, na własny koszt, 
dostawy sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, 
sprawnego technicznie, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 
r., a także spełniającego wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

2) dostarczenia wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zestawienia zawierającego wszystkie nazwy i numery seryjne 
dostarczonego sprzętu oraz certyfikaty (dopuszcza się w wersji elektronicznej),  
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§ 4. 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu umowy.  
 

§ 5. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….-miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) na dostarczony przedmiot umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają przedłużyć zastosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne dostarczonego 

przedmiotu umowy o okres obowiązującej gwarancji wskazanej w ust. 1. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój koszt, 

obejmującego również dojazd i transport, polegającego na usunięciu wad w drodze naprawy lub na wymianie przedmiotu 

umowy albo jego części na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy zgłoszonych usterek sprzętu w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku 

konieczności naprawy poza siedzibą, podstawienia sprzętu zastępczego o takich samych lub wyższych parametrach co 

sprzęt naprawiany (w razie gdy usunięcie usterki przekroczy 3 dni robocze).  

6. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną lub listem poleconym o wystąpieniu wad  

w przedmiocie objętym gwarancją i rękojmią, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 3 dni od 

powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – uzgodnionym przez 

strony w terminie do usunięcia wad – terminie. Zgłaszający obowiązany jest poinformować serwis Wykonawcy  

o godzinach możliwego dostępu do uszkodzonego przedmiotu umowy oraz o rodzaju uszkodzenia. 

7. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz  

z przedmiotem umowy. Zapisy zawarte w niniejszej umowie dotyczące gwarancji zmieniają w tym zakresie mniej korzystne 

postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

8. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień 

przysługujących z tytułu gwarancji. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w kwocie łącznej 

……………. zł. brutto. (słownie: …………………………..), na którą składa się kwota netto………… zł. wraz z należnym 

podatkiem VAT w stawce 23 %. 

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. Wynagrodzenie nie podlega zmianie  

i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest)* płatnikiem podatku VAT. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 642-001-07-58. 
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5. Strony ustalają że w treści faktury VAT należy uwzględnić poniższe dane identyfikacyjne i adresowe Zamawiającego:  

a. Nabywca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP 642-001-07-58 

b. Odbiorca: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik  

6. Płatność nastąpi na podstawie  prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej  

z terminem płatności 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.  

7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie jest finansowane w ramach w ramach projektu pn. „Czesko-polska 

szkoła renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020  

w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja  

i kwalifikacje.  

§ 7 

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty opisanej w § 6 ust. 1, 

b) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 

za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich 

usunięcia.  

2. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

3. Kary umowne i odszkodowania podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
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§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie Umowy, w tym za przebieg współpracy i komunikację Zamawiającego z 

Wykonawcą podczas wykonywania Umowy są Osoby do Kontaktów, przy czym:  

a. ze strony Zamawiającego są następujące: Pan(-i) Macionczyk Małgorzata, tel.: 32/ 42 22 796, e-mail: 

malgorzatamacionczyk@zsbrybnik.pl, 

b. ze strony Wykonawcy są następujące: Pan(-i) __________, tel.: ______________, e-mail: ____________, 

2. Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

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

 

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

Zamawiający          Wykonawca 
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Zapytanie ofertowe nr 18/2020 
Strona  

z ogólnej liczby stron    

(pieczęć Wykonawcy) 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 09.07.2020r. 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU 

 
Zakup i dostawa dwóch tachimetrów elektronicznych w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła renowacji zabytków” 

finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach 
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje 

Oferowany sprzęt : Tachimetr elektroniczny - 2 szt. 

Tachimetr elektroniczny 
Producent ……………………Nazwa/ Model …………………… Rok produkcji ……… (wypełnia 

Wykonawca) 
Niewskazanie producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie 
stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w zapytaniu ofertowym wymogami skutkować może odrzuceniem oferty jako niezgodnej 
z treścią zapytania ofertowego 

Lp. Parametr  Opis minimalnych wymagań 
Opis oferowanego towaru  

(wypełnia Wykonawca) 

1.  Zasięg pomiaru na pojedynczy pryzmat 3500m  

2.  Dokładność pomiaru na pryzmat 1.5 mm + 2 ppm  

3.  Zasieg pomiaru bez pryzmatu 500 m  

4.  Dokładność pomiaru bez pryzmatu 2 mm + 2 ppm  

5.  Wodoodporność IP66  

6.  Dokładność pomiaru kąta 5”  

7.  Porty RS-232, USB (obsługa pendrive’a)  

8.  Wyświetlacz  
minimum jednostronny, LCD, 

podświetlany z regulacją kontrastu 
 

9.  Klawiatura  
Podświetlana, minimum 20 klawiszy  

+ 4 klawisze kierunkowe 
 

10.  Pionownik W korpusie instrumentu, optyczny bądź 
laserowy 

 

11.  Temperatura pracy -20°C do 50°C   

12.  Kompensator Dwuosiowy, cieczowy, zakres ±3’   

13.  Powiększenie lunety 30x  
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14.  Minimalna ogniskowa 1.5 m   

15.  System odczytowy Enkoder absolutny  

16.  Bateria litowo-jonowa 2 sztuki, do 13 h pracy każda  

17.  Pamięć 50 000 pkt  

18.  Akcesoria w zestawie  

waliza transportowa, ładowarka 
dwustanowiskowa, akumulator, instrument, 

instrukcja w języku polskim 
 

 

 
 
Data: ..........................................            Upełnomocniony przedstawiciel 

.................................................... 
(podpis i pieczęć) 

Uwaga:  
 kolumny 1-3 stanowią opis przedmiotu zamówienia i nie podlegają zmianom; 

 kolumnę 4 wypełnia Wykonawca; 

 należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: 
„zgodnie”, „spełnia” czy „tak”);  

 określony w tabeli opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może 
zaoferować towar charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić producenta 
sprzętu oraz nazwę, model oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego 
zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego 
poprzez dokładne opisanie oferowanego sprzętu w kolumnie (opis oferowanego towaru). 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 09.07.2020r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

Sporządzony dnia ……………………….r. w Rybniku 

 

W sprawie odbioru – Zakup i dostawa dwóch tachimetrów elektronicznych w ramach projektu pn.”Czesko-polska szkoła 
renowacji zabytków” finansowanego przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie 
Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 3 - Edukacja i kwalifikacje 

(określenie przedmiotu – tematu wraz z ilościami) 

dostarczonego wg zamówienia z dnia ……………………..r1. 
 

 
Obecni przy odbiorze dostawy/ prac: 

 

Przedstawiciele ……………………………………………………………………………………………..……………………….   

   (Wykonawca) 

 
1. …………………………………    …………………………………………………… 

(imię i nazwisko)                                        (stanowisko)                                       

 
Przedstawiciele …………………………………………………………………………….............................                      
(Zamawiający) 

 
1. ………………………………………………………….                ............................................................... 

  (imię i nazwisko)                                                   (stanowisko) 

 

Stwierdza się, że dostarczony sprzęt/usługa(inne) jest zgodny z zamówieniem i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

 

Niniejszy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury/rachunku. 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

      Wykonawca:                                                          Zamawiający: 

 

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

       (pieczątka i podpis)                                                       (pieczątka i podpis) 

                                                 
1 Jeśli dotyczy wpisać datę zamówienia, jeśli nie było zamówienia wpisać „nie dotyczy” 


