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       Rybnik, 30 marca 2020 

   

Zapytanie ofertowe 

Dotyczy Projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07F1/17-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 
uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. 

 
Postępowanie zwolnione jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 
 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 

- na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki  
w Rybniku,  

- na stronie http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/, 
- na stronie http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania 

  

I. ZAMAWIAJĄCY 
Miasto Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23 
44-200 Rybnik 
email: mzmp@zsme.pl 
telefon: 32 422776, 505 761 524 
fax: 32 4229266 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni elektrycznej  
dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku. 

2. Rodzaj zamówienia: dostawa 
3. Kod CPV:  

Część 1: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (za wyjątkiem szklanego) 
Część 2: 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Ze względu na charakter dostaw Zamawiający podzielił je na 2 części: 

a. Część 1 - Urządzenia pomiarowe 
b. Część 2 - Sterowniki PLC i akcesoria 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i urządzeń pomiarowych do wyposażenia 
pracowni elektrycznej dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
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w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23, w ramach projektu pt. "Mój zawód - 
moja pasja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 
Wskazania materiałów przy użyciu znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia 
w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych 
spełniających te same bądź wyższe parametry techniczne i jakościowe, jak wskazane w opisie 
przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1.  
Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają parametry 
techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego, poprzez podanie w 
załączniku 2, nazwy producenta i modelu proponowanego sprzętu. 
Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe.  
Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę gwarancji na dostarczony sprzęt wg opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1, licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru sprzętu. Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem 
gwarancje na sprzęt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1. 

 
 

III. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. bezpłatnego dostarczenia towaru wraz z rozładunkiem i wniesieniem do siedziby 
Zamawiającego w terminie do 12 czerwca 2020r. w dniu ustalonym przez 
Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.00, 

b. zabezpieczenia należycie towaru na czas transportu, 
c. ponoszenia odpowiedzialności za braki i wady powstałe podczas transportu. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23 

3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 
5. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
6. Nieterminowa dostawa będzie obwarowana naliczeniem kar umownych, zgodnie z 

zapisami umowy (załącznik nr 4). 
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko. 
8. Warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego. 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie 
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IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKLUCZENIA 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 

w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.  
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 
4. Oferent w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy.  
5. Dostawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru 

określonego w Załączniku nr 2. 
6. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
7. Oferta powinna zawierać: 

 - załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
 - załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
8. Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 
9. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać w sposób czytelny 

wypełnione. 

 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona u Wykonawcy do 7 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00 

2. Ofertę należy złożyć:  

a) elektronicznie na adres: mzmp@zsme.pl albo  

b) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni elektrycznej 

dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku" albo 
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c) pocztą w kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni 

elektrycznej dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki  

w Rybnik" na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. 

Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1 - cena 100%  
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 8 kwietnia 2020r.:  

a) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Rybniku, 

b) na stronie internetowej pod adresem: http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/ 
c) na stronie internetowej pod adresem: 

http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania 
d) przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów 

 

 VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu prawach: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  

im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 23. 

2. Zespół wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza Kościuszki 

23, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@zsme.pl w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego, co jest zgodne z art. 6 ust. 

1 lit. c) i e) RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu 

do wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech. 

5. Osoba, której dane osobowe dotyczą przysługuje: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa sprostowania 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy), 

3) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa 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), 

4) prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

mailto:sekretariat@zsme.pl
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1) prawo usunięcia swoich danych osobowych, 

2) prawo przenoszenia swoich danych osobowych, 

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie  

z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, zostanie udostępniona dokumentacja 

postępowania. 

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane 

zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Ewa Kuczyńska-Tomiło - koordynator projektu  
(telefon: 32 422 27 76, 32 422 92 66 lub 505 761 524, email: ekuczynska@zsme.pl) 

2. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:  
a)  Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
b)  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
c)  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  
d) Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni elektrycznej   

dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  

im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23 
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Część 1 - urządzenia pomiarowe: 
 
 

1) Miernik cęgowy - 3 sztuki: 
Specyfikacja: 

 pomiar True RMS, 

 prąd AC (zakres 0,2 ÷ 399.9A),      

 napięcie AC (zakres 0,2 ÷ 599,9V),    

 napięcie DC (zakres 0,2 ÷ 599,9V),    

 rezystancja (zakres 0,1 ÷ 1999Ω),   

 moc czynna, bierna, pozorna jedno- i trójfazowa (zakres 0 ÷ 600 kW /kVAR/kVA) 

 współczynnik mocy (PF), jedno- i trójfazowy (zakres  0,20 ÷ 1,00), 

 pomiar częstotliwości przewodami i szczękami, 

 test ciągłości, 

  pomiar THD%  dla prądu i napięcia 

 pomiar prądu rozruchowego 
 
 
 

2) Multimetr cyfrowy - 8 sztuk 
Specyfikacja: 

 Automatycznie lub ręcznie wybierany zakres pomiaru 

 napięcie DC: 0,4-1000V , 

 dokładność: +/-(0,5%+1)  

 napięcie AC: 0,4-750V, 

 dokładność: +/-(1%+3)  

 prąd DC: 400μA-10A   

 dokładność: +/-(1%+2)  

 prąd AC: 400μA-10A   

 dokładność: +/-(1,2%+5)  

 rezystancja: 400Ω-40MΩ  (lub 600Ω-60MΩ) 

 pojemność: 40nF-4000μF  (lub 60nF-6000F ) 

 częstotliwość: 10Hz-10MHz 

 impedancja wejściowa dla napięcia DC: 10 MΩ  

 testowanie: diod, tranzystorów, 

 ciągłości obwodu, 

 podświetlany wyświetlacz 

 maksymalna wyświetlana wartość: 4000 lub 6000 

 linijka analogowa  

 pamięć wyniku 

 zasilanie bateryjne 
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3) Multimetr analogowy - 4 sztuki  
Specyfikacja: 

 multimetr analogowy - wskazówkowy. 

 ręcznie wybierany zakres pomiaru 

 napięcie DC: 300 mV ÷ 1000V, 

 napięcie AC: 1V ÷ 1000V, 

 prąd DC: 1mA ÷ 10A , 

 prąd AC: 1A ÷ 10A , 

 dokładność: 2,5% 

 rezystancja: 1Ω-20MΩ   
 

4) Watomierz cyfrowy- 4 sztuki 
Watomierz cyfrowy  przeznaczony do pomiaru mocy prądu stałego oraz mocy czynnej, 

biernej i pozornej prądu przemiennego, a także współczynnika mocy cos. 
Przyrząd umożliwia pomiary mocy w obwodach jednofazowych. 

Specyfikacja: 

 napięcie od 0.5V do 600V RMS; 

 prąd od 10mA-2A oraz 2A-10A RMS; 

 pomiar mocy czynnej: 0.2W to 6kW; 

 pomiar mocy biernej i pozornej: od 10 do 6kVA (var); 

 dokładność na zakresie napięciowym i prądowym:   0.5%; 

 dokładność dla pomiaru mocy:   1,5%; 

 sieć: jednofazowa lub symetryczna trójfazowa; 

 zasilanie bateryjne lub z sieci AC; 

 funkcje pomiarowe: przełączanie zakresów prądowych, HOLD, filtracja, prąd 
udarowy; 

 
5)  Miernik rezystancji izolacji - 4 sztuki  

Specyfikacja 

 napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000 V, 

 ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji, 

 samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru 
rezystancji izolacji, 

 akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie 
charakterystyk czasowych, 

 wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru, 

 zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem, 

 pomiar trójprzewodowy. 

 pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych, 

 niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji, 

 pomiar rezystancji obwodu, 

 szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30 Ω, 

 pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V. 
 
Wraz z towarem Wykonawca dostarczy gwarancję producenta na minimum 12 miesięcy na 
wszystkie urządzenia pomiarowe.  
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Część 2 - Sterowniki PLC i akcesoria - 2 sztuki 

 

1. Zestaw startowy dydaktyczny zawierający:  

 Sterownik PLC pracujący w sieci Ethernet, 

 napięcie zasilania sterownika 24 V  

 zasilacz (24V DC / I min 1.3A) - dedykowany dla danego typu sterownika,  

 środowisko programistyczne pozwalające na edycję programów w językach LAD, FBD, 

 kabel Ethernet 
 
W ramach zestawu dydaktycznego powinien znajdować się moduł dodatkowy pozwalający 
zadawać i mierzyć następujące wielkości: 

 napięcie od 0 do 10V, 

 temperaturę w zakresie: +5…+105°C, 

 natężenie światła, 

 stan wyjść monitorowany elementem LED, dodatkowym przekaźnikiem 

 układ pozwala na symulację do ośmiu bitów przy pomocy dwupozycyjnych 
przełączników dźwigniowych, 

 
Wraz z towarem Wykonawca dostarczy gwarancję na minimum 12 miesięcy. 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Formularz ofertowy 

  

Nazwa przedmiotu zamówienia: "Oferta na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni 

elektrycznej dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku"  

w ramach projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Dane Wykonawcy:  

− Pełna nazwa:  ................................ …………………………………………………………………………………… 

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

− Adres siedziby:  ............................. ……………………………………………………………………………………  

− Adres e-mail: ........................................................................................................................   

− NIP:  .............................................. ……………………………………………………………………………………  

− Numer telefonu:  .......................... ……………………………………………………………………………………  

− Nazwisko i imię właściciela:* .......  ……………………………………………………………………………………  
 

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

  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę:  

Przedmiot zamówienia wartość netto wartość brutto 

Część 1 - Urządzenia 
pomiarowe 

  

Część 2 - Sterowniki PLC i 
akcesoria 

  

 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  

i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …………………..…………………………  
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5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:  

 ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko): 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………, 

 podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego,  

 
6. 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 niż bezpośrednio je go dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)   

 

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
  



 
 

12 
 

Formularz ofertowy 

na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni elektrycznej 

 w ramach projektu „Mój zawód - moja pasja" 

 

 

Część 1 - urządzenia pomiarowe - wartość brutto .......................... zł 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Nazwa/producent/ 

gwarancja w miesiącach 
j.m. Ilość 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
Brutto 
(E x F) 

A B C D E F G 

1. Miernik cęgowy  szt 3   

2 Multimetr cyfrowy  szt 8   

3 Multimetr analogowy  szt 4   

4 Watomierz cyfrowy  szt 4   

5 
Miernik rezystancji 
izolacji 

 szt 4   

 

 

Część 3 - Sterowniki PLC i akcesoria - wartość brutto ..........................zł 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Nazwa/producent/ gwarancja w 

miesiącach 
j.m. Ilość 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość 
Brutto 
(E x F) 

A B C D E F G 

1. 
Sterowniki PLC i 
akcesoria 

 szt 2   

 

Wykonawca    

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)                     (podpis i pieczątka)  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

  

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 "dostawę sprzętu do 

wyposażenia pracowni elektrycznej" dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku 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.  

3) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

 

Umowa nr …………… 

 

Zawarta w dniu ………....................……. roku  w Rybniku, pomiędzy:  

1. Miastem Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 
 zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez:  

            Dyrektora - Marka Holona  

 a  

2. ……....................................................................……………,  

 zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowanym przez:  

 ………………....................….., NIP/PESEL:……………  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości nieprzekraczającej 

równowartości 30000 euro. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 

zapytaniu ofertowym, na realizację zadań w ramach Projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07F1/17-

00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego – RIT, do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku. 

2. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Zespołu Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23, do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w dniu i godzinach ustalonych z Zamawiającym.  

2. Za datę dostarczenia przedmiotu umowy uważa się dzień jego odbioru bez zastrzeżeń przez 

osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy lub osobę zastępującą. 

3. Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji zadania. 
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5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieobciążony prawami 

osób trzecich. 

6. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne do właściwego wykorzystania instrukcje, deklaracje, 

certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Dokumentacja, o której mowa powyżej, musi być 

przygotowana w języku polskim.  

7. Po dostarczeniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez 

osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego oraz ze strony 

Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wadliwości przedmiotu umowy, Zamawiający 

może odmówić jego odbioru. 

9. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego własność 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i ubezpieczeniem przedmiotu 

umowy do momentu przekazania go protokołem odbioru Zamawiającemu.  

 

§ 3. 

Termin realizacji przedmiotu umowy: ……………………………………………… 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto: 

…………………… zł (słownie: …………....................…………), w tym należny podatek VAT, w oparciu  

o prawidłowo wystawioną fakturę. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, po podpisaniu 

protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

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

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego  

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 6420010758  

Odbiorca: 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 
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§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …..….-miesięcznej gwarancji 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. 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 30 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 dostępu do uszkodzonego przedmiotu 

umowy oraz o rodzaju uszkodzenia. 

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. 

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. 

 

§ 7. 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest …………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………..…… 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 

kwoty opisanej w § 4 ust. 1, 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich usunięcia. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 
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3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 9. 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 10. 

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. 

 

§ 11. 

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. Zmiana umowy 

dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.  

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

 

§ 12. 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13. 

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

  

   

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

 ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA  

 

 Załączniki:  

1. zapytanie ofertowe 
2. oferta 


