
Górno, dn. 19.03.2014 r 

 

Znak sprawy: ST/DZP-P/04/2014.                  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy ,,Prawa Zamówień Publicznych” 

( Zamówienia poniżej 14 tys. Euro) 

1. Zamawiający:  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ,, SANATORIUM ” im. J. 

Pawła II w Górnie,  36-051 Górno ul. Rzeszowska 5,  e-mail  biuro@gorno.eu    web: 

www.gorno.eu 

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: dostawa czytników kodów kreskowych Motorola LS2208 – szt. 2 

oraz GIBIC – szt. - 1 do przełącznika HP 5500-24G-SFP-EI (zamiennik). 

dla Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  ,,SANATORIUM ” im. J. 

Pawła II w Górnie,  36-051 Górno ul. Rzeszowska  5. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od zawarcia umowy. 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć do 25.03.2014 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Pawilonu Nr 5 w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im Jana 

Pawła II w Górnie, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, faxem 17 772-89-68 lub  e-mail 

biuro@gorno.eu 

5. Termin i miejsce otwarcia ofert: 25.03.2014. o godz. 12.10 – w siedzibie zamawiającego, 

Sala konferencyjna Pawilon nr 5. 

6. Warunki płatności: przelew 14 dni 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
Tomasz Dobosz, Grzegorz Ziemniak 
 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku 

polskim. 
 

10. nazwa wykonawcy ...............................................................................................................  

adres wykonawcy .....................................................................................................................  

NIP        ......................................................................................................................................  

regon  

nr rachunku bankowego ..........................................................................................................  

 

 

mailto:biuro@gorno.eu
mailto:biuro@gorno.eu


 

 

11. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

Cenę netto ..................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 .................................................................................................................................................... ) 
Podatek VAT ................................ zł (słownie złotych ...........................................................  

 ................................................................................................................................................... ) 
Cenę brutto .................................... zł (słownie złotych ...........................................................  

 ................................................................................................................................................... ) 

 

Zgodnie z wypełnioną tabelką – formularz cenowy - poniżej: 

 

Lp. Nazwa 
Ilość 

Szt. 

Cena 

jedn. 

Netto  

Wartość 

netto 

% 

VAT 

Wartość 

VAT 

Wartość  

 brutto 

Producent/ 

Model/typ 

1. 

Czytnik kodów 

kreskowych 

Motorola LS2208 

lub równoważny 

(3 letnia 

gwarancja 

producenta) 

2 

      

2. 

GIBIC do 

przełącznika HP 

5500-24G-SFP-EI 

(zamiennik). (3 

letnia gwarancja 

producenta) 

1 

      

Ogółem  X   X 

 

 
12. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń.  
13. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym. 

 

Zamawiający                                                                                                       pieczątka i podpis wykonawcy 

 

 

 

        Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 



Projekt umowy 

 
Umowa Nr ………………… 

 

Zawarta w dniu ................... w Górnie pomiędzy: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. zamawiającym, 

 

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

zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Przedmiotem Umowy jest: 

 

Dostawa miniGIBIC do przełącznika HP – szt 1, czytnik kodów kreskowych – szt. 2. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie Zamieszczone przez Zamawiającego  
oraz oferta Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 36 – miesięcznej gwarancji na cały 

przedmiot zamówienia (dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne).  
4. Dostawca zobowiązany jest przetestować i uruchomić przedmiot zamówienia w siedzibie 

Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia podpisania umowy. 
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie na kwotę: 

 

(netto) …………………………...................................  +   ……..% VAT w kwocie ………………………… 
tj. łącznie cena (brutto): ........................................................................................................ 

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

2. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie skalkulowane w sposób uwzględniający zrealizowanie 

przedmiotu umowy wraz z dostawą sprzętu do siedziby Zamawiającego w sposób kompletny 
zgodny ze złożona ofertą. 

3. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  
realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

4. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonają w dniu dostawy 

upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę 
okoliczność protokół zdawczo-odbiorczy. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu umowy, 
Zamawiający podpisze protokół odbioru dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy zgodnie z umową, oraz ofertą Wykonawcy. 
6. W przypadku konieczności naprawy urządzenia objętego umową w okresie gwarancji, Wykonawca 

zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt 

naprawiany na czas naprawy. 
7. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy wraz z dołączonymi 

dokumentami gwarantującymi spełnienie wszystkich wymagań normatywnych, jakościowych, 
bezpieczeństwa, dopuszczających towar do obrotu rynkowego z gwarancjami i instrukcjami  

użytkowania. 

8. Protokół musi być podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
9. Zapłata dla Wykonawcy będzie zrealizowana w oparciu o wystawioną fakturę, przelewem na 

rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 

10. Od niezapłaconych w terminie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 

Ostateczny termin realizacji zamówienia upływa z 7 dniem od dnia podpisania umowy. 
§ 4 



1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone urządzenia na okres 36 m-

cy. 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru. 

3. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i prawidłowe działanie dostarczonego w ramach 

niniejszej umowy sprzętu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego sprzęt 
pozbawiony jest wad prawnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego bezpłatnego, z czasem 
reakcji maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego w formie pisemnej za 

pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej e-mail, z wyłączeniem dni świątecznych. 

5. Obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innej firmie bez 
powiadomienia Zamawiającego. 

6. Wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio do Wykonawcy. 
7. W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin naprawy, przy czym wymagane 

jest potwierdzenie na piśmie. 
8. W przypadku, gdy naprawa w miejscu pracy sprzętu będzie niewykonalna lub potrawa dłużej niż 

48 godzin Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przez upływem wymaganego czasu naprawy, 

na czas trwania naprawy, sprzęt zastępczy wolny od wad (równoważny, pod względem 
parametrów technicznych). 

9. W przypadku gdy naprawa w miejscu użytkowania nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt 
i dostarczy go po naprawie na własny koszt i odpowiedzialność. 

10. Gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 1 dzień roboczy przedłuża się okres gwarancji o czas 

przerwy w eksploatacji. 
11. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy w oryginalnych opakowaniach,  
b) ponieść kosztów dostawy i instalacji w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 
całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za 

dostarczone Towary lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych 

Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 
13. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  
14. Wykonawca zapewnia, że  podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.  

15. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak i za swoje działania lub zaniechania. 
16. W razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  
§ 5 

 

1. Strony ustalają następujące tytuły na podstawie jakich można naliczyć kary umowne: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 
wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji, 

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w wysokości 0,5% 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Naliczone kary umowne 

Zamawiający uprawniony jest potrącić z należności płatnej Wykonawcy, co zostanie 
potwierdzone notą księgową. 

2. Jeśli opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy przekroczy 4 
tygodni, to Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim wypadku, niezależnie od kar 

wymienionych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną dodatkową w 

wysokości 10% wartości netto Umowy. 
3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy, gdy dostarczony towar nie 

spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu Zamawiającego  
4. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, niezależnie od kar  za zwłokę określonych w 
ust. 1, dodatkową karę umowną w wysokości 10% ceny netto Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych. 
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



7. W szczególnych przypadkach Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 

realizowanego przedmiotu zamówienia oraz do bieżącego doradzania Zamawiającemu we 
wszelkich sprawach związanych z realizacją  projektu w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
c) gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest w 

stanie wywiązać się z terminu dostawy.  

d) ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu 
zajęcia majątku Wykonawcy. 

e) W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 7 

1. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego. 

 
  Zamawiający         Wykonawca 

 
 

 

 ___________________     _________________ 


