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Kalisz, dnia 11 kwietnia 2019r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu i urządzeń 
(siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem na poziomie 2 oraz oświetlenia LED na 
poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza 
miejskiego w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza 
miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza  
i regionu” nr RPWP.04.04.04 -30-0006/16-00”. 
 
Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację 
projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na 
ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”, 
numer projektu: RPWP.04.04.04-30-0006/16-00. 

1. Zamawiający 

Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
NIP: 618-001-59-33 
Regon: 250855877 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poza 
przypadkami gdy w treści niniejszego Zapytania Ofertowego, w tym projektu 
umowy następuje do nich wprost odwołanie.  

2.2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania zamieszczane będą na 
stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl - 
zakładka „Ogłoszenia” / „Zapytania ofertowe – zamówienia nieprzekraczające 
30.000,00 euro” oraz w Bazie Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i urządzeń (siatki LED na 
poziomie 2 oraz oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej)  
w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu 
Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarte są w załączniku nr 2 
do niniejszego Zapytania ofertowego pn. „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”. 
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3.3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

31524100-6  Oprawy oświetleniowe sufitowe 

31527260-6 Systemy oświetleniowe 

32322000-6  Urządzenia multimedialne 

30231300-0  Monitory ekranowe 
 

3.4. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia oprogramowania firmy Microsoft 
(system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub nowszy) podyktowane jest 
zachowaniem kompatybilności technicznej, w tym płynności działania aplikacji, 
które w ramach odrębnej umowy tworzone są przy wykorzystaniu platformy 
Windows. 

3.5. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego  
i nieaktywowanego wcześniej na innym urządzeniu, wyposażonego w wymagane 
przez producenta atrybuty legalności. Zakupione oprogramowanie musi być 
wyszczególnione na fakturze. W przypadku wątpliwości Zamawiający dokona 
sprawdzenia legalności dostarczonego oprogramowania u przedstawiciela 
producenta. 

3.6. Cały dostarczony sprzęt i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, 
pełnowartościowe, posiadać deklarację zgodności oraz znak bezpieczeństwa CE, a 
także spełniać wymagania bhp i p.poż. 

3.7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do 
organizacji ruchu drogowego związanego z dostawą przedmiotu zamówienia  
i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych. W szczególności w przypadku 
potrzeby zajęcia pasa drogowego na czas dostarczenia przedmiotu zamówienia, 
należy wystąpić w imieniu Zamawiającego do Miejskiego Zarządu Dróg  
i Komunikacji w Kaliszu składając stosowny wniosek lub podpisać umowę 
użyczenia drogi. 

3.8. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach przedmiot zamówienia jest 
opisany poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa  
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to przyjmuje 
się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

3.9. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach przedmiot zamówienia jest 
opisany ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub 
pochodzenia źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom 
takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się 
zaoferowanie artykułów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających 
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane 
w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem brzmienia pkt 3.4. Zapytania 
ofertowego. 
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3.10. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje pomieszczenia  
i usunie z nich puste opakowania po dostarczonym przedmiocie zamówienia oraz 
wykona niezbędne czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego 
przedmiotu zamówienia. 

3.11. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady 
na dostarczony przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata, liczony od 
dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 projektu umowy. 
Ponadto okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady stanowi kryterium wyboru 
oferty.  

3.12.  Uwagi dotyczące mini komputera (komputera typu 1)  
3.12.1. Występujące w załączniku do Zapytania ofertowego – „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia” parametry/funkcjonalności należy traktować jako 
minimalne.  

3.12.2. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt o parametrach 
(chociażby jednym z parametrów), gorszych niż wskazane w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

3.12.3. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenie/towar lepsze (tj. o parametrach 
lepszych np. większej ilości pamięci, szybszej szyny pamięci, większej 
ilości portów we/wy urządzenia). 

3.12.4. Dostarczany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2018 roku, 
pochodzić z legalnego źródła – od dystrybutora sprzętu na rynek polski. 

3.12.5. W odniesieniu do oferowanego mini komputera Zamawiający wymaga, aby 
był on wytwarzany pod nadzorem zintegrowanego systemu zarządzania 
jakością oraz środowiskiem zgodnego z wymogami norm ISO 9001 (lub 
równoważną) i 14001 (lub równoważną).  

3.12.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.15. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący 
załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

3.16. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym 
przedmiotem zamówienia. Zamawiający udostępni pomieszczenia 
zainteresowanym Wykonawcom w dniu 17.04.2019r. w godz. 10:00 do 12:00 po 
wcześniejszym kontakcie z osobą wskazaną w pkt 11.1. Zapytania ofertowego.  

4. Termin wykonania zamówienia 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie późniejszym niż do dnia  
21 czerwca 2019r. Przez dostawę należy rozumieć dostawę, rozładunek, montaż  
i uruchomienie sprzętu i urządzeń we wskazanych pomieszczeniach Urzędu Miasta 
Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. 
 

Dodatkowo informujemy, iż w pomieszczeniach, w których mają zostać 
zamontowane urządzenia i sprzęt trwają roboty budowlane (termin zakończenia – 
28.06.2019r.) 

5. Zamówienia uzupełniające 
Nie dotyczy. 
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6. Warunki udziału w postępowaniu 

 Nie dotyczy. 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

7.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę. 

7.2. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie poniższych kryteriów  
o następującej wadze w łącznej ocenie: 

L.p. KRYTERIUM WAGA 
1. Cena – C 60 pkt 
2. Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady - O 40 pkt 

 
Obliczenie całkowitej ilości punktów dla danej oferty (R) nastąpi zgodnie  
z poniższym wzorem: 

 
 

R = C + O  
 

gdzie: C, O - wartości punktowe poszczególnych kryteriów: 
 

C – cena, 
 

O – okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady. 
 

7.3. Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów: 
 

7.3.1.  Kryterium - cena (C). 
 

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość oferty brutto 
podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość 
punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną 
wartość oferty brutto. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie 
zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się  
w dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 

C = Cn/Co x 60 pkt 

gdzie:  

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,  
Cn – najniższa łączna wartość oferty brutto zaoferowana, 
Co – łączna wartość oferty brutto w ocenianej ofercie. 
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7.3.2.  Kryterium - Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady (O). 

 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji i rozszerzonej 
rękojmi za wady podany przez Wykonawcę w „Formularzu Oferty”. Ofercie 
zostaną przyznane punkty w zależności od długości podanego przez 
Wykonawcę okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych 
latach) według następujących zasad: 
1) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 3 lata - 10 pkt, 
2) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 4 lata - 20 pkt, 
3) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 5 lat - 30 pkt, 
4) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 6 i więcej lat - 40 pkt. 

Punkty zostaną przyznane tylko wtedy gdy Wykonawca w sposób 
jednoznaczny wskaże w wyżej wymienionym „Formularzu oferty” jeden  
z wyżej wymienionych okresów, w innym przypadku oferta otrzyma zero 
punktów w tym kryterium*.  
 

Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu oferty” uważa się za 
zaoferowanie 2 letniego okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady  
i brakiem punktów w powyższym kryterium. 
 

* w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi 
za wady krótszy niż 2 lata oferta zostanie odrzucona. 

7.4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów  
w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta która otrzyma największą, łączną ilość 
punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, o ile nie będzie podlegać 
odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną 
ilością punktów. 

7.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

7.6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz informację o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zamieści pod adresami, o których mowa w pkt. 2.2. niniejszego Zapytania 
ofertowego. 

7.7. Zaproponowana przez Wykonawcę „Formularza oferty” łączna wartość oferty 
brutto powinna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą i montażem sprzętu  
i urządzeń objętych niniejszym Zapytaniem ofertowym. Ryzyko błędnej kalkulacji 
ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.  

7.8. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu oferty” cen i wyliczenia 
wartości zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli i pod 
tabelą oraz poniżej. 
Należy wycenić wszystkie pozycje, gdyż brak wyceny choćby jednej pozycji może 
spowodować odrzucenie całej oferty. 
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7.9. Cenę ofertową wyliczyć należy w sposób następujący: w tabeli w „Formularzu 
oferty”, należy podać oferowaną przez Wykonawcę cenę jednostkową netto dla 
każdej pozycji, a następnie dokonać wyliczenia wartości netto dla każdej pozycji 
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli. Otrzymane 
wartości netto należy zsumować, a otrzymaną wartość wpisać do pozycji „Razem 
wartość netto”. 

 

W ostatnim wierszu tabeli „Wartość brutto” Wykonawca do wyliczonej 
wartości netto dodaje podatek VAT w wysokości 23 %. - otrzymaną w ten 
sposób wartość brutto będzie ona podlegać ocenie w kryterium ceny.  

7.10. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1) i 2) ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający będzie kierował się zasadami tam 
zawartymi, a w szczególności uzna, że w przypadku omyłek rachunkowych 
prawidłowo Wykonawca podał cenę jednostkową netto i ewentualne omyłki 
Zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny zawartych w „Formularzu 
oferty” i powyżej. 

7.11. W cenach jednostkowych netto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia 
(czynności Wykonawcy związanie z przygotowaniem dostaw, transportem, 
rozładunkiem, montażem we wskazanym miejscu, uruchomieniem, itp.) związane  
z dostawą, oprócz podatku VAT. 

7.12. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert: 

1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt. 8.1. Zapytania ofertowego,  
2) złożonych po terminie, o którym mowa w pkt. 9.1. Zapytania ofertowego, 
3) odrzuconych. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na „Formularzu oferty”, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 

8.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku 
polskim w sposób czytelny i trwały. 

8.4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji 
Wykonawcy, wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz 
opatrzone datą i podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji 
Wykonawcy. 

8.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 
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8.6. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie  
z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści. 

8.7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Termin składania ofert 

9.1. Pisemną ofertę w zamkniętej, opieczętowanej kopercie zaadresowanej na 
Zamawiającego i oznaczonej: 

„Oferta na dostawę sprzętu i urządzeń (siatki LED wraz z konstrukcją i mini 
komputerem na poziomie 2 oraz oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży 
ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu 
historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego 
ratusza miejskiego w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń 
zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą 
dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” nr RPWP.04.04.04 -
30-0006/16-00”. 

należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd 
Miasta Kalisza Wydział Rozwoju Miasta, ul. T. Kościuszki 1a,  
62-800 Kalisz (pok. nr 308 na III piętrze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
23 kwietnia 2019 roku do godz. 12:00. 

9.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. 

9.3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie 
awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 

9.4. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, 
należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu 
jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce 
składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny 
sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego). 

10. Projekt umowy 

10.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

10.2. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawiera projekt umowy. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się 

11.1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Joanna Wojtczak – tel. +48 62 7654 482, e-mail: jwojtczak@um.kalisz.pl. 

11.2. Zmiany i wyjaśnienia do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczane będą pod 
adresami, o których mowa w pkt. 2.2. niniejszego Zapytania ofertowego i będą 
miały charakter wiążący dla Wykonawców. 
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12. Informacje dodatkowe 

12.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego zapytania 
ofertowego przed upływem terminu składania ofert. 

12.2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 
zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych  
w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, która uzyskała kolejną 
największą liczbę punktów. 

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego 
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, bez wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert bądź ograniczenia przedmiotu zamówienia. 

12.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy tylko do kwoty, którą 
dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia objętego niniejszym 
postępowaniem. W sytuacji gdy kwota zaproponowana w ofercie (która otrzyma 
największą łączną ilość punktów), przekroczy kwotę, o której mowa wyżej, 
Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą (zgodnie  
z kolejnością ofert wg przyznanych punktów), który zaproponuje realizację 
zamówienia w kwocie mieszczącej się w kwocie, o której mowa wyżej. 

12.5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak 
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 
która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania (art. 4 pkt 8 Pzp). 

12.5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 

12.7. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest 
decyzją ostateczną. 

12.8. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania 
zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

12.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1/  Formularz oferty – do wypełnienia; 
2/  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
3/  Projekt umowy; 
4/ Schemat rozmieszczenia sprzętu/urządzeń. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2019r. 
 
 

......................................                                                                                                                ........................., dnia .................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTY  

Oferuję dostawę sprzętu i urządzeń (siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem 
na poziomie 2 oraz oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu 
utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza  
i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego w ramach zadania pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję 
poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” nr RPWP.04.04.04 
-30-0006/16-00” i oświadczam, iż: 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem i warunkami 

zawartymi w Zapytaniu Ofertowym za cenę: 

L.p. Nazwa produktu J.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

netto  
w PLN 

Wartość netto pozycji 
asortymentowej  

w PLN  
 

(kol.4 x kol.5) 
1 2 3 4 5 6 

WIEŻA RATUSZOWA 

Poziom 2  
1 Sterowana Siatka LED 

umiejscowiona na suficie 
nad tkaniną (sufitem) 
napinaną. 

kpl. 1 

……….…………1) ……….…………1) 
2 

Mini komputer szt. 1 
 

……….…………1) ……….…………1) 
3 Oprawa liniowa LED 

1980mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 1) 

szt. 6 
……….…………1) ……….…………1) 

4 Oprawa liniowa LED 
1440 mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 1) 

szt. 1 
……….…………1) ……….…………1) 

5 Oprawa liniowa LED 
1160 mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 1) 

szt. 1 
……….…………1) ……….…………1) 

6 Oprawa liniowa LED 
880mm / DALI 
(oświetlenie DALI typ 1) 

szt. 1 
……….…………1) ……….…………1) 

1)Należy podać dane / uzupełnić  
Ciąg dalszy na następnej stronie. 
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1 2 3 4 5 6 

Poziom 3 
7 Oprawa liniowa LED 

1980 mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 2) 

szt. 7 
……….…………1) ……….…………1) 

8 Oprawa liniowa LED 
1160 mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 2) 

szt. 1 
……….…………1) ……….…………1) 

Poziom 4 
9 Oprawa liniowa LED 

1980 mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 2) 

szt. 7 
……….…………1) ……….…………1) 

10 Oprawa liniowa LED 
1160 mm/ DALI 
(oświetlenie DALI typ 2) 

szt. 1 
……….…………1) ……….…………1) 

Razem wartość netto 
……….…………1) 

Wartość brutto  
(razem wartość netto + 23% VAT) 

……….…………1) 
 

2. Udzielam na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi 
za wady na okres …………1) lat/a (nie krótszy niż 2 lata, podać w pełnych latach) liczony od 
daty podpisania końcowego protokołu odbioru. 

4. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego, w tym projektem umowy stanowiącym jej 
załącznik i akceptuję jej treść, w tym warunki płatności. 

5. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia na dzień składania ofert minimalne wymagania 
określone dla niego w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niej, a w szczególności 
załączniku pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, w tym posiada wymagane 
certyfikaty, deklaracje oraz spełnia wskazane tam normy itp. 

6. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania 
oferty. 

7. Oświadczam, że   jestem / nie jestem   płatnikiem podatku VAT*. 

8. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

8.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza,  
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz. 

8.2. Inspektorem danych osobowych jest Pan Marcin Pługowski, e-mail: 
ido@um.kalisz.pl. 

1)Należy podać dane / uzupełnić  
Ciąg dalszy na następnej stronie 
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8.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 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 - „RODO”) w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

8.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja w oparciu o: 

a) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

b) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego 
w szczególności: Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby 
Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji 
finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, 
właściwego Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Kalisza. 

8.5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, 
a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy 
zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień 
współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany 
jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze 
środków UE. 

8.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwot 
określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie stosuje się, do niniejszego zapytania stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego). 

8.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8.8. Posiada Pan/Pani: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zapytaniem ofertowym oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
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w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO, 

8.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) 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. 

9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji1): 
Nazwa (firma) Wykonawcy : .................................................................................................. 
Adres:....................................................................................................................................... 
tel. ..............................................................., fax. ................................................................... 
e-mail: ……………………………………………………………………………...……..… 

10. W załączeniu przedkładam nw. załączniki: 
1) ……………………………………... 
2) ……………………………………... 
3) ……………………………………... 
n) ........................................................... 

 
 
 

…............................................................ 
/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/ 

 
 
 
 
 
 
 

1) Należy podać dane / uzupełnić  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 11 kwietnia 2019r. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Dostawa sprzętu i urządzeń (siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem na poziomie 2 
oraz oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji 
poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach 

zabytkowego ratusza miejskiego  

Nazwa Charakterystyka (wymagania minimalne) J.m. Ilość 

WIEŻA RATUSZOWA 

Poziom 2  

Sterowana Siatka LED 
umiejscowiona na 
suficie nad tkaniną 
(sufitem) napinaną.  

Siatka LED pełniąca funkcję ekranu LED podświetlającego  
i umożliwiającego wyświetlenie na suficie napinanym 
dowolnych animacji wideo. 
Wymiary ekranu: zgodnie z rysunkiem. 
Odległość pomiędzy  pikselami: maks. 100mm        
Pojedynczy piksel zbudowany na bazie diod smd min 
SMD3535 RGB            
Jasność: min. 300 cd/m2               
Maksymalny pobór mocy pojedynczego piksela: 0,45W 
Maksymalny wymiar pojedynczego piksela: 17x17x10mm      
Kąty Widzenia min.   H120° V120°        
Częstotliwość odświeżania: min. 1000Hz        
Liczba wyświetlanych kolorów min. 16 milionów          
Klasa szczelności: min. IP54 
Waga pojedynczego piksela: maks. 6g 
Komplet sterowników do obsługi pełnej rozdzielczości ekranu. 
Cena musi zawierać montaż siatki oraz aluminiowej 
konstrukcji dla siatki LED. 
Tkanina napinana nie stanowi elementu zamówienia. 

kpl. 1 

Mini komputer do 
wyświetlenia animacji 
na siatce LED 

Procesor, który pozwoli osiągnąć w teście Passmark 
Performance Test CPU Mark ze strony internetowej 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dla 
komputera z pojedynczym procesorem wynik minimum 7300 
punktów. 
Karta graficzna zintegrowana. 
Dysk twardy: min. 120GB SSD 
Pamięć RAM: min. 4GB DDR4 2133MHz 
Karta sieciowa: min.1x Ethernet 10/100/1000 Mb/s  
Porty wideo: min. 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 
Porty audio: min. 3x HD Audio Jack, 
Porty USB: min. 2x USB 3.0, 4x USB 2.0,  
Porty PS/2: min. 1x PS/2 
Wymiary obudowy: maks. 210 x 240 x 75 mm 
Chłodzenie Aktywne 
Zasilacz w zestawie 
Uchwyt VESA w zestawie 
System operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit lub nowszy - 
patrz pkt 3.4. Zapytania ofertowego 
 

szt. 1 
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Gwarancja na zasadach „door to door”.  
Zamawiający wymaga aby serwis w całym okresie 
gwarancyjnym i rozszerzonej rękojmi za wady był 
realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub 
autoryzowanego partnera serwisowego producenta 
oferowanego sprzętu. Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana przed zawarciem umowy zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego 
spełnienie powyższego wymagania. 

Oprawa liniowa LED / 
DALI (oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1980mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 7000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 6 

Oprawa liniowa LED / 
DALI (oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI, 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1440mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 5000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 1 

Oprawa liniowa LED / 
DALI(oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1160mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 4000lm. 
Trwałość źródełLED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 1 

Oprawa liniowa LED / 
DALI(oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 

szt. 1 
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Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 880mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 3000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h 

Poziom 3 

Oprawa liniowa LED / 
DALI(oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K. 
Współczynnik oddawania barw nie mniejszym niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1980mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 7000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 7 

Oprawa liniowa LED / 
DALI (oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K. 
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1160mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 4000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 1 

Poziom 4 

Oprawa liniowa LED / 
DALI (oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1980mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 7000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 7 
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Oprawa liniowa LED / 
DALI (oświetlenie 
DALI typ 1) 

LEDowe oprawy liniowe tubularne z korpusem z poliwęglanu. 
Możliwość regulacji położenia źródła światła w zakresie 360 
stopni na obejmach ze stali szlachetnej, z możliwością 
sterowania w systemie DALI. 
Temperatura barwowa 4 000K.  
Współczynnik oddawania barw nie mniejszy niż 80. 
Stopień szczelności IP68.  
Wymiary: Ø50mm x 1160mm. 
Układ optyczny: płasko-wypukła soczewka liniowo-
eliptyczna, transparentna o kącie rozsyłu 30x120stopni 
Wbudowane moduły LED o skuteczności 170lm/W.  
Strumień świetlny: 4000lm. 
Trwałość źródeł LED nie mniejsza niż 50 000h. 

szt. 1 

 
Dla wszystkich urządzeń i sprzętu: 
- wymagana gwarancja minimum 2 lata, 
- maksymalny czas reakcji serwisu - 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, 
- czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych. 
 

Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin. Czas reakcji serwisu liczony będzie od momentu 
przekazania przez zamawiającego zgłoszenia serwisowego do momentu podjęcia pierwszych czynności 
diagnostycznych. W przypadku otrzymania zgłoszenia po godzinie 16:00, czas reakcji liczy się od godziny 8:00 
następnego dnia roboczego. Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Przez czas skutecznej naprawy należy 
rozumieć okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu, w którym zostanie przywrócona funkcjonalność 
sprzętu/urządzenia.  

Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
z dnia 11 kwietnia 2019r. 

Umowa nr ................... (projekt) 
 
Zawarta w dniu ....................................... roku w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz,  
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez: 
1.....................................................................................................................................................  
2..................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Zamawiającym 
 

a: 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w ..................................... przy ulicy ...................................NIP………………… 
reprezentowanym przez: 
1.....................................................................................................................................................  
2..................................................................................................................................................... 
zwaną/nym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu i urządzeń 
(siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem na poziomie 2 oraz oświetlenia 
LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji 
poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu  
w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego w ramach zadania pn.: 
„Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję 
poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”  
nr RPWP.04.04.04 -30-0006/16-00. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione sprzęt i urządzenia (przedmiot umowy) 
spełnia minimalne wymagania określone dla niego w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, jest współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację 
projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na 
ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”, numer 
projektu: RPWP.04.04.04-30-0006/16-00. 

§ 2 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dostarczyć, rozładować, wnieść, zamontować i uruchomić przedmiot umowy 
spełniający minimalne wymagania określone dla niego w zapytaniu ofertowym na 
własny koszt i ryzyko zgodnie z wykazem zawartym w „Formularzu oferty” , 

2) oddać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu przy udziale 
użytkownika. 

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do dostarczanego przedmiotu 
umowy: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub atestów dopuszczających do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej, 

2) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, 
użytkownika i osób trzecich, 

3) zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i p.poż. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy uporządkuje pomieszczenia i usunie z nich 
puste opakowania po dostarczonym przedmiocie umowy oraz wykona niezbędne 
czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za 
właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na 
koszt Wykonawcy. 

5. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy  
z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą. Rozmieszczenie 
poszczególnych elementów przedmiotu umowy odbędzie się zgodnie ze schematem 
rozmieszczenia sprzętu/urządzeń. 

6. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy w sposób przewidziany 
niniejszą umową i zapisami Zapytania ofertowego pokryje Wykonawca. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, rozładować, wnieść, zamontować i uruchomić 
przedmiot umowy we wskazanych pomieszczeniach Urzędu Miasta Kalisza, Główny 
Rynek 20, 62-800 Kalisz w terminie nie późniejszym niż do dnia 21.06.2019r.,  
z zastrzeżeniem brzmienia w § 2 ust. 5. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez strony 
protokołu odbioru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 
za dotrzymanie określonych w zapytaniu ofertowym lub przedstawionych w ofercie 
parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia, albo żądanie obniżenia 
ceny. 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za dostawę, rozładowanie, wniesienie, zamontowanie i uruchomienie 
przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi brutto ………………………. 
PLN, (słownie: …………………………..) wraz z należnym podatkiem VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i obciążenia jakie 
poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot 
umowy. 

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen. 
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4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe netto nie 
ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.  

5. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 
przez obie strony. 

6. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wraz  
z załączonym do faktury zestawieniem dostarczonego sprzętu lub urządzeń, w terminie 
21 dni od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust. 5. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie realizowana 
zostanie przez Zamawiającego płatność. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. letniej gwarancji oraz rozszerzonej 

rękojmi za wady na dostarczony przedmiot umowy. Termin gwarancji i rozszerzonej 
rękojmi za wady biegnie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 3 ust. 2. 

2. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu instrukcje 
obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne producentów i warunki gwarancji, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  
z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. W okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady Zamawiający nie będzie ponosił 
dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę 
wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 
ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy, obowiązany jest do przedłożenia 
Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz  
z podaniem terminu ich usunięcia. 

6. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady należy do 
przedmiotu umowy. 

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

8. Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin. Czas reakcji serwisu liczony będzie 
od momentu przekazania przez zamawiającego zgłoszenia serwisowego do momentu 
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych. W przypadku otrzymania zgłoszenia po 
godzinie 16:00, czas reakcji liczy się od godziny 8:00 następnego dnia roboczego. 
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Za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Przez czas skutecznej 
naprawy należy rozumieć okres, od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu,  
w którym zostanie przywrócona funkcjonalność sprzętu/urządzenia. Za dzień roboczy 
uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

§ 6 

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 
gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 4 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) Zamawiający ma 
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 - 2 nie może przekroczyć 50% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części 
umowy. 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości w następujących przypadkach: 

1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami 
niniejszej umowy, Zapytania ofertowego oraz warunkami określonymi prawem, 

2) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi  
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia 
się z innym przedsiębiorstwem, w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy, 
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3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiający ma 
prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów, 
uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy; 

3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych dostaw oraz zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych dostaw ich 
wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane dostawy,  
a kosztami wadliwie wykonanych dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego 
odstąpiono od umowy.  

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia. 

§ 9 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich 
wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
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§ 10 

1. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany w 
zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
wytyczne wydane przez uprawniony organ, a zmiana ta polega na dostosowaniu treści 
umowy do zmienionych wytycznych lub zmienionych przepisów prawa; 

2) zmiany sprzętu lub urządzeń składających się na przedmiot umowy na sprzęt lub 
urządzenia o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego  
i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu 
ofertowym, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla 
Wykonawcy, a zmiana wynika z powodu zmiany parametrów technicznych lub 
funkcjonalnych sprzętu lub urządzeń wprowadzonych przez producenta po terminie 
składania ofert, wycofania sprzętu lub urządzeń ze sprzedaży, zaprzestania jego 
produkcji lub dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta; 

3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na 
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,  
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów  
i realizacji celu umowy; 

4) zmiany umowy, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony 
świadczeń wynikających z niniejszej umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej 
do zmienionych wytycznych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt; 

5) zmiany umowy między Zamawiającym, a instytucją finansującą lub współfinansującą 
projekt w ramach niniejszego zamówienia, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub 
warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z niniejszej umowy,  
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej do zmienionych wytycznych instytucji 
finansującej lub współfinansującej projekt; 

6) zmiany terminu realizacji umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności 
wynikających z realizacji robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń 
zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję, a mających wpływ na 
możliwość dostawy sprzętu i urządzeń, o ilość dni wynikającą z różnicy pomiędzy 
terminem dostawy wskazanym w zgłoszeniu gotowości do dostawy przez Wykonawcę 
a terminem, w którym Wykonawca faktycznie będzie mógł dostarczyć i zamontować 
sprzęt i urządzenia.  
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2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy. 
Wniosek ten musi zawierać w szczególności: 

1) opis wnioskowanej zmiany, 

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych 
pozwalających na wprowadzenie zmiany, 

4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony. 

3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę 
do sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 
rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

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

(Zamawiający)       (Wykonawca) 
 

 

 

 

UWAGA:  

Treść projektu umowy ma charakter uniwersalny. 
Warunki wymagające określenia (wykropkowane lub oznaczone (*)) zostaną wprowadzone do umowy / ustalone 
na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą lub postanowień zapytania ofertowego (np. 
określenie przedmiotu umowy) oraz danych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana  
i Zamawiającego. 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 
z dnia 11 kwietnia 2019r. 

 
 

Schemat rozmieszczenia sprzętu/urządzeń 
 
 
 

1. POZIOM DRUGI – rozmieszczenie siatki LED do wyświetlania animacji na  suficie 
napinanym 
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2. POZIOM DRUGI- Rozmieszczenie opraw LED 
 

 
 
 

3. POZIOM CZWARTY, POZIOM TRZECI- Rozmieszczenie opraw LED 
 

 


