
Załącznik nr 1 

 
OrSO.4331.1.2018 

 

 

………………………………… 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………….. 
 
Siedziba …………………………………………………………………………………… 

 
Kod, miejscowość, ulica, województwo, powiat 

 
Tel. …………………………………………….REGON …………………………………………. 

 
NIP …………………………………………. , e-mail …………………………………………….. 

 
Nawiązując  do  zapytania  ofertowego  pn.  Dostawa  i  montaż  sprzętu  TIK w  ramach 

 
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „ Aktywna tablica ” na 

warunkach określonych w zapytaniu , oferuję wykonanie zamówienia 
 
1. 

 

Lp. Nazwa zakupu Ilość Jednostko VAT Wartość netto Cena brutto 

   wa cena % PLN PLN 

   netto PLN    
1. tablica interaktywna z 1 szt.     

 projektorem      

 ultrakrótkoogniskowym      

2. głośnik lub inne urządzenie 2 szt.     

 pozwalające na przekaz dźwięku      

3. interaktywny monitor dotykowy o 1 szt.     

 przekątnej ekranu co najmniej 55      

 cali      

   Razem    

       

 
2. Gwarancja: 

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy  
Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. miesięcy 

Urządzenie: …………………………………….. – okres gwarancji …………. Miesięcy 

 
Termin realizacji zamówienia : zgodnie z zapytaniem ofertowym 

 

Niniejszym oświadczam, że 

- zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia . 

 
 
 
 

…………………………………………….. 

             Podpis i pieczęć Wykonawcy 



 

Załącznik nr 2 
OrSO.4331.1.2018 

 

- Projekt umowy - 

Umowa nr .............. 

z dnia 

 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rybno 

Ul. Długa 20 

96-514 Rybno 

NIP:8371692261  
ODBIORCA: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w 
Rybnie ul. Długa 11  
96-514 Rybno 

 

zwany dalej Zamawiającym 

reprezentowana przez:  
Pana Grzegorza Kropiaka – Wójta Gminy Rybno 
Panią Grażynę Dybiec – Skarbnika Gminy Rybno 

 

a:  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

zwanym dalej Wykonawcą 
 
reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………  
2. …………………………………………………… 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu TIK  do Szkoły Podstawowej z  
Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie  zgodnie z poniższą specyfikacją: 

- tablica interaktywna z projektorem ultrakrótko ogniskowym - 1szt. 

- głośnik lub inne urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku – 2 szt. 

- interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali – 1 szt. 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1  zapytania ofertowego . 

 
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wniesienie, instalację, montaż i uruchomienie 
zakupionego sprzętu TIK określonego w §1 oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń i 
oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną. 

 
4. Dostawa obejmuje również przeszkolenie pracowników szkoły z obsługi zamawianego 
sprzętu, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. 

 
5. Dostarczony w ramach zamówienia sprzęt multimedialny musi posiadać wymagane 
przepisami atesty i certyfikaty uprawniające do użytkowania w szkole. Instrukcje i materiały 
dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim oraz atesty, certyfikaty, karty 



gwarancyjne producenta lub dostawcy i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże 
szkole wraz z dostawą. 

 

§2  
1. Sprzęt będzie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, ul. Długa 11, 96-514 Rybno oraz 
zamontowane przez osobę upoważnioną we wskazanym miejscu.  
2. Wykonawca ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, ustawieniem, 
instalacją, rozruchem, wykonaniem prób, do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 3  
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad jakościowych, Wykonawca wymieni 
wadliwy sprzęt na nowy, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

 

§ 4  
Podpisanie protokołu odbioru sprzętu następuje po dostarczeniu, zamontowaniu , instalacji, 
rozruchu oraz przeprowadzeniu szkolenia. 

 

GWARANCJA 

§ 5  
1. Wykonawca na przedmiot umowy udzieli gwarancji jakości na:  
1.1 tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótko ogniskowym 1 szt. gwarancja co najmniej 
na …….. lata,  
1.2 głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku – 2 szt. gwarancja co 
najmniej na …….. lata,  
1.3 interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali – 1 szt. 
gwarancja co najmniej na …….. lata, 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji gwarancyjnych napraw serwisowych. Wszelkie 
koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

 

3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać wszelkie 
czynności wymagane przez producenta sprzętu, które są niezbędne do jego prawidłowego 
funkcjonowania. W szczególności zobowiązany jest do przeprowadzania bezpłatnych 
przeglądów serwisowych sprzętu w terminach wskazanych przez producenta. 

 

§ 6  
W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej w siedzibie Wykonawcy lub 
innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, ryzyko utraty sprzętu lub jego uszkodzenia 
ponosi Wykonawca do czasu ponownego dostarczenia do właściwej lokalizacji. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

§ 7 

Niniejsza umowa zostanie wykonana w terminie 30 dni od złożenia zamówienia. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 8 

 

1. Za  wykonanie  umowy  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  kwocie 

……………zł  brutto  (słownie………………………………………………………………). 



Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy zgodnie z 
warunkami określonymi w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy. 

 

2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawienie przez Wykonawcę faktury 
według danych wskazanych przez Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze końcowym. 

 

§ 9  
1. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

 
2. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10  
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte 
do napraw gwarancyjnych i usunięcia wad. 

 

KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA 

 

§ 11  
1. W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 

 
2. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  
0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

 
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia. 

 

§ 12  
Spory wynikające i związane z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a gdy te nie przyniosą rezultatu poddają je pod 
rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego . 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Wykonawcy, 

2 egz. dla Zamawiającego). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3 
OrSO.4331.1.2018 
 

 

………………………………………  
miejscowość ,data 

 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Przedszkolnymi 

ul. Długa 11 

96-514 Rybno 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na dostawę sprzętu TIK dla 

potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 
 

 

Informujemy, że zakup w ramach niniejszego postępowania nastąpi w trybie ustawy o 
podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535  
z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek oświatowych 
sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w 
wysokości 0% oraz warunków jej stosowania 



Załącznik nr 4 

 

OrSO.4331.1.2018 

 

…………………………………….. 

(pieczęć jednostki) 

 

Protokół odbioru sprzętu 

TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz  
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych – „Aktywna tablica”" 

 

Sporządzony dnia …………………….. w ………………………………………  
Zamawiający: Gmina Rybno - w imieniu Wójta Gminy Rybno- Pana Grzegorza Kropiaka 
Pani Aleksandra Wolanin – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w 
Rybnie, 

 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………….... 
 
Potwierdza się niniejszym, że w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w 

Rybnie, ul. Długa 11, 96-514 Rybno 
 
wykonana została dostawa wyposażenia zgodnie z umową nr ……………. 

……………..…………na podstawie formularza ofertowego z dnia…………….……. 

Wykonawca dostarczył opisany poniżej sprzęt TIK: 

1. tablica interaktywna z projektorem ultrakrótko ogniskowym – szt.1. 

Wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanego sprzętu wynosi: kwota ….…….. zł 

(słownie: ………………………………….………….....…) 

Nr seryjny ………………………………………………………………………………. 

2. głośnik lub inne urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku – szt. 2 

Wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanego sprzętu wynosi: kwota ….…….. zł 

(słownie: ………………………………….………….....…) 

Nr seryjny ……………………………………………………………………………….  
3. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali– szt. 1 

Wartość brutto (zgodnie z ofertą) przekazanego sprzętu wynosi: kwota ….…….. zł 
(słownie: ………………………………….………….....…)  
Nr seryjny ……………………………………………………………………………….  

Jednostka otrzymała komplet dokumentów zawierający: opis warunków gwarancji 
(wyciąg stosownych postanowień umowy) oraz informację o zasadach zgłaszania awarii 
(w tym numer telefonu, faksu, dokładny adres punktu serwisowego). 

 

POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM* przyjęcie przedmiotu zamówienia. 

 

Uwagi:…………………………….………………………………………………………… 

 

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

 

…………………………………. 

 

 

……………………………………  
Podpis osoby upoważnionej  

do przekazania przedmiotu zamówienia 

 
Podpis osoby upoważnionej  

do odbioru przedmiotu zamówienia 

 

* niepotrzebne skreślić


