
         Wilczkowo, 07.12.2021 r. 

 

Ogłoszenie nr 8 

Oznaczenie sprawy: SPWil-230- 8/2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY  

W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  

 

Data i miejsce opublikowania zapytania ofertowego:  

Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane w dniu 07.12.2021r. na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w 

Wilczkowie. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, reprezentowana przez działającą w zastępstwie Dyrektora 

– Beatę Stasiowską 

Wilczkowo 73 

11 – 135 Lubomino 

tel. 89 6165524 

mail: sp.wilczkowo@wp.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY  

W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  

 
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1 . Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia  

i sprzętu wolnego od wad fizycznych i prawnych tzn. nieużywanego przed dniem  

dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu  

poprawnej pracy wraz z transportem, ustawieniem, zamontowaniem, podłączeniem,  

konfiguracją, uruchomieniem oraz integracją z infrastrukturą szkolną, w miejscach  

wskazanych przez Zamawiającego, udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt;  

2. szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu;  

3. dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganych do obsługi instrukcji w języku  

polskim;  

4. dostarczenie dokumentacji producenckiej, technicznej, użytkowej wraz  

z zapewnieniem serwisu dostarczonego sprzętu;  

5. Wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów  

i jakości dostarczanego wyposażenia;  

6. koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi  

Wykonawca;  

7. zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia zawarty jest w specyfikacji zamawianego  

wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego mającego na  

celu rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” według załączonej 

specyfikacji stanowiącej załącznik nr. 1,  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  



  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Przewidywany termin dostawy zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2021 r.   

V. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Wilczkowo 73, 11-135 

Lubomino 

VI. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:  

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zapytania.  

2. Przedłożą Zamawiającemu dokumenty: 

 formularz ofertowy (załącznik nr 2) 

 kosztorys (załącznik nr 3) 

VII. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN. 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT  

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, 

zostanie oceniona pod względem kryterium: cena (całkowita cena brutto)  – znaczenie  

kryterium – 100 %. 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 

W przypadku ofert złożonych na te samą kwotę, zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjacji kwoty w celu uzyskania kwoty najniższej.  

 

IX. SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ 

1.  W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną. 

2.  W przypadku gdy Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej 

zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

Pani Beata Stasiowska  - w zastępstwie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.  

Informacje w sprawie zamówienia udziela się w dni robocze w godzinach 8.00-14.00, tel. 

89 616-55-24 



XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, SPOSÓB I MIEJSCE JEJ 

ZŁOŻENIA 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane czytelnym podpisem lub 

nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką imienną, a także parafowane przez 

Wykonawcę na każdej stronie. Dokumenty składane w formie kopii muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały 

kolejno ponumerowane strony oferty. 

4. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zapytania ofertowego. 

5. Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i 

opatrzone datą, podpisem osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. 

7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Oferta powinna zawierać: 

 cenę określoną za realizację zamówienia, 

 termin wykonania zamówienia; 

 zobowiązanie w przypadku wyboru oferty do podpisania umowy, 

 oświadczenie o przyjęciu warunków , 

9. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. 

10. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem:  

OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY  

W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  

 

  lub złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną e-mail: sp.wilczkowo@wp.pl 

lub  pod adresem Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino w godz. 8-15/ 

lub pocztą tradycyjną na adres podany wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2021  r. do 

godz.9:00. 

 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

mailto:sp.wilczkowo@wp.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego tj. Wilczkowo 73, 11 – 135 Lubomino w 

dniu 14.12.2021r. o godz. 1030/sekretariat / 

2) Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich osób zainteresowanych. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu płatności. 

5) Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6) Zamawiający w trakcie badania ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i zawiadomi Wykonawcę którego ofertę 

poprawiono. 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY. 

1. O wyborze ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia  z wybranym Wykonawcą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 

XIV. WYKAZ WZORÓW ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. 

Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1. Załącznik nr.1 Specyfikacja 

2. Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty 

3. Załącznik nr.3  Kosztorys 

4. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy, doświadczenia, 

potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania 

zamówienia 

5. Załącznik nr 5 Wzór umowy 

6. Załącznik nr 6 Wzór Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych 

osobowych  

ZATWIERDZIŁ: 

 

          

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1- Specyfikacja 

Wyposażenie podstawowe 

L.p. nazwa Opis/minimalne wymagania techniczne Ilość 

1 

Drukarka 3 D z obudową metodyczną 

Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WI-

FI, zdalny podgląd wydruku, pole robocze 

min.15cmx15cmx15 cm , kompatybilny slicer, gwarancja 

co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis na terenie 

Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne -

serwis obowiązkowo na terenie RP , wsparcie techniczne 

w języku polskim, instrukcja obsługi w języku 

polskim(niekoniecznie papierowe).Interfejs w języku 

polskim lub angielskim. Materiał do druku – 6 kg 

filamentu. Akcesoria do obsługi  wydruku. Szkolenia 

nauczycieli. 

1 

2 Mikrokontroler z czujnikami i 

akcesoriami 

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w 

szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz zestaw 

przewodów 

1 

3 
Lutownica/Stacja lutownicza z 

gorącym powietrzem 

Wyposażona w funkcję płynnej regulacji temperatury i 

jej stabilizacji 

1 

4 Statyw z akcesoriami  1 

5 Mikroport z akcesoriami Nie wymagający podłączenia kablowego do kamery 1 

6 Oświetlenie do realizacji nagrań 
Zestaw 

1 

7 

Mikrofon kierunkowy z akcesoriami 

Jednokierunkowy mikrofon pojemnościowy zakres 

częstotliwości: 75 Hz - 18 kHz czułość: -37 dB +/-3 dB, 

0 dB=1 V/Pa przy 1KHz stosunek sygnału do szumu 

(SNR): 76 dB SPL filtr dolnoprzepustowy: 200 Hz 

wyjście sygnału: wtyk mini Jack wejście sygnału: 

gniazdo mini Jack wyjście słuchawkowe: gniazdo mini 

Jack mocowania: zimna stopka, mocowanie statywowe 

żeńskie 1/4 

1 

8 

Gimbal 

Gimbal ręczny Przeznaczenie - Smartfony Typ 

stabilizatora - Trzyosiowy Zawartość zestawu - Kabel do 

ładowania, Magnetyczna klamra na telefon, pokrowiec, 

statyw, uchwyt na nadgarstek Gimbal ręczny 

Przeznaczenie - Aparat, Kamery sportowe, Smartfony 

1 

9 

Aparat fotograficzny z akcesoriami 

Jakość zapisu min. FullHd, rozdzielczość matrycy min.20 

MP. Wbudowana lampa błyskowa .Interfejs: USB, 

wskazane WI-FI, Bluetooth , Stabilizacja optyczna 

obiektywu 

1 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1- Specyfikacja 
Wyposażenie dodatkowe 

L.p. nazwa Opis Ilość 

1 Szafka na drukarkę 3 D Stolik meblowy z szafką na drukarkę 3 D 1 

2 

Szafka z klockami 

Szafka wykonana z płyty laminowanej  plus 10 

zestawów klocków konstrukcyjnych w 

plastikowych pojemnikach 

1 

3 Mobilny zestaw do zajęć 

konstrukcyjnych STEAM 

Mobilny wózek wyposażony w materiały z 24 

kategorii tematycznych: :robotyka, pojazdy, 

budowle, instrumenty. 

1 

4 

Zestaw konstrukcyjny 

POLYDRON Przygoda z 

inżynierią 

Zestaw klasowy. 250 elementów. Figury 

POLYDRON w 6 kształtach,12 schematów 

konstrukcyjnych 

1 

5 

Zestaw konstrukcyjny. Klasowa 

fizyka z walizki. Elektryczność i 

obwody elektryczne 

Komplet 540 elementowy. Jednoczesna praca  w 16 

grupach 2 osobowych 

1 

6 

Zestaw konstrukcyjny. Moduł- 

moc, praca i wydajność 

Zestaw pozwala na przeprowadzenie następujących 

eksperymentów: przesyłanie energii elektrycznej, 

zużywanie energii, elektrycznej przez lampy, moc 

lamp, moc silnika, połączenie równoległe obciążeń 

,połączenie szeregowe obciążeń, budujemy małą 

kuchenkę elektryczną ,używamy płyty chłodzącej, 

ogrzewanie i chłodzenie poprzez pracę elektryczną, 

mechaniczną pracę znamy aż za dobrze, wykonanie 

pracy mechanicznej dzięki mocy elektrycznej, 

porównywanie pracy mechanicznej i elektrycznej, 

wyjątkowy hamulec elektryczny. 

1 

7  Moduł konstrukcyjny energia-

źródła i przemiany 

Zestaw pozwala na przeprowadzenie niżej 

wymienionych eksperymentów dotyczących 

silników spalinowych, moc wody, ciepła, wiatru, 

słońca, przechowywanie energii i tworzenie energii 

1 

8 Filament biodegradowalny Biodegradowalne filamenty w różnych kolorach  9 

9 Pojemniki plastikowe 
Wym 31x42x15 materiał tworzywo sztuczne 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 – Wzór Formularza oferty 

Nr sprawy SPWil-230-8/2021                                                       

   Miejscowość, data…………………………………….. 

 

                                                                   

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………….…………………fax………………………………………. 

NIP………………………………………………REGON………………..…………………… 

Osoba uprawniona do kontaktów tel. 

/ imię i nazwisko ………………………………………… 

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

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino, 

 

OFERTA 
W nawiązaniu do ogłoszenia Zapytania Ofertowego nr SPWil-230- 8/2021 , opublikowanego na 

stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, na 

wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na: 

 REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY  

W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  

 

1. Składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym.  

2. Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się Zapytaniem Ofertowym  i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz 

zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia. 

3. Oferuję/emy* realizację przedmiotu zamówienia za cenę : 

Cena brutto: ….................... złotych w tym podatek VAT ……% , cena 

netto…………………………. 

 

Zapoznałem się Zapytaniem Ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 

 

 

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

                    podpis/y osoby/osób uprawnionych  

                do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców/ 
 niepotrzebne skreślić  

 

 



Załącznik nr 3 - kosztorys 

L.p. 
nazwa 

Ilość Cena jedn 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 

Drukarka 3 Dz 

obudową 

metodyczną 

1szt   

2 

Mikrokontroler z 

czujnikami i 

akcesoriami 

1szt   

3 

Lutownica/Stacja 

lutownicza z 

gorącym powietrzem 

1szt   

4 Statyw z akcesoriami 1szt   

5 
Mikroport z 

akcesoriami 

1szt   

6 
Oświetlenie do 

realizacji nagrań 

1szt   

7 

Mikrofon 

kierunkowy z 

akcesoriami 

1szt   

8 
Gimbal 

1szt 

 

  

9 
Aparat fotograficzny 

z akcesoriami 

1szt   

 

Wyposażenie dodatkowe 

L.p. 
nazwa 

Ilość Cena jedn 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 
Szafka na drukarkę 3 

D 

1 szt   

2 Szafka z klockami 1 szt   

3 

Mobilny zestaw do 

zajęć 

konstrukcyjnych 

STEAM 

1 szt   

4 

Zestaw 

konstrukcyjny 

POLYDRON 

Przygoda z 

inżynierią 

1 szt   



5 

Zestaw 

konstrukcyjny. 

Klasowa fizyka z 

walizki. 

Elektryczność i 

obwody elektryczne 

1 szt   

6 

Zestaw 

konstrukcyjny. 

Moduł- moc, praca i 

wydajność 

1szt   

7 

 Moduł 

konstrukcyjny 

energia-źródła i 

przemiany 

1 szt   

8 
Filament 

biodegradowalny 

9 szt   

9 Pojemniki plastikowe 6 szt   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr sprawy SPWil-230-8/2021                                        

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy,  

doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych  

do wykonania zamówienia 

 

 

………………………………… 

pieczęć firmowa 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 

posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia polegającego na realizacji: 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA 

PRZYSZŁOŚCI”  

 

 

 

 

…………………………………………….. 

                                                                                                       Data , pieczątka i podpis Wykonawcy  

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

 

Nr sprawy SPWil-230-8/2021                                            

„Wzór umowy” 

 

Zawarta w dniu …………….. 2021 roku pomiędzy Gminą Lubomino z siedzibą w 

Lubominie przy ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, NIP 7431991269 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Lubomino – Pana Andrzeja Mazura, 

w imieniu którego działa w zastępstwie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie – 

 Pani Beata Stasiowska, na podstawie udzielonego upoważnienia 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  w trybie Zapytania Ofertowego  i wybraniu 

najkorzystniejszej oferty na realizację  

ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY  

W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  

 

 

§ 1  

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

 REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO MAJĄCEGO NA  

CELU ROZWÓJ SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY  

W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji określają: Zapytanie 

Ofertowe oraz oferta Wykonawcy – stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

3.Umowa realizowana jest w ramach projektu grantowego „Laboratoria przyszłości” zgodnie 

z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r w sprawie wsparcia na 

realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 

rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia umowy do 29.12.2021r.  

 



§ 3 

Wykonawca oświadcza, że: 
1.wyposażenie w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości jest fabrycznie nowe, nieużywane, 

znajdują się w stanie nieuszkodzonym – są sprawne technicznie, są wolne od wad; 

2.Sytuacja finansowa Wykonawcy oraz posiadane przez niego środki gwarantują należyte wykonanie 

umowy; 

3. Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe 

oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie 

takich postępowań; 

4. Nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy  oraz wykonanie jej postępowań. 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy 

2.  Wykonawca dostarczy nieodpłatnie własnym transportem wyposażenie Zamawiającemu 

w oryginalnym opakowaniu producenta. 

3.  Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek, wniesie i zamontuje sprzęt który 

tego wymaga w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje, licencje oraz certyfikaty na sprzęt 

wskazany w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

5.  Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu; 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają  wynagrodzenie w wysokości 

........................... zł netto (słownie: ......................................................................) plus 

podatek VAT według stawki ...%, co daje wynagrodzenie brutto w wysokości ................... 

zł (słownie: ............................................. 

2. Kwota określona w punkcie 1 odpowiada zakresowi przedstawionemu w zapytaniu 

ofertowym i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania. 

3. Odbiór przedmiotu Umowy przez Zamawiającego dokonany zostanie po jego 

dostarczeniu. Odbiór przedmiotu Umowy polegać będzie na sprawdzeniu jakości oraz 

ilości dostarczonych urządzeń i sprzętu, ich zgodności z załącznikiem nr 1 do Zapytania 

Ofertowego Specyfikacja zamawianego wyposażenia i sprzętu w ramach realizacji 

zadania inwestycyjnego mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości”  



Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi po ustawieniu, zamontowaniu, podłączeniu, 

konfiguracji, uruchomieniu oraz zintegrowaniu z infrastruktura szkolną. Z czynności 

odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.  

4. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 

5.Rozliczenie za wykonaną usługę zostanie uregulowane na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

6. Dane do faktury: 

Płatnik: Gmina Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, NIP 7431991269 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino 

7. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku 

bankowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

8. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, przelewem z 

konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr 

………………………………………………., w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz potwierdzonej przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

8. Oświadczam, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w 

związku z realizacją umowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach 

podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751). Wykonawca oświadcza, że 

wskazany w §4 pkt 6 rachunek bankowy należy do wykonawcy umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących 

tytułów i w  podanych wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

– w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia określonej w § 4 ust.1, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % łącznej wartości 

zamówienia określonej w § 5 ust.1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia. 

§ 7 



1. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela 

………………………………………… 

2. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela 

……………………………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie 

jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 

§ 8 

1) Zamawiający może rozwiązać umowę gdy: 

1) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 14 

dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 

2)  Rozwiązanie umowy  może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem 

uzasadnienia. 

2) Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

 

§ 9 
1) Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2) Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich 

nieskuteczności przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  

kodeksu cywilnego. 

4) Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający  

a jeden Wykonawca. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 - Wzór Klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych 



        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie, 

Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino dla potrzeb niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej umowy. 

       Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) zwanego dalej RODO zostałem poinformowany, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, w zakresie danych 

przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych, z którym można skontaktować się 

poprzez adres email sp.wilczkowo@wp.pl telefonicznie pod nr 089-616-55-24 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora – Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani 

/ Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. poprzez: adres email iod.edukacja.lubomino@o2.pl, telefonicznie 

538-436-148 lub pisemnie na adres siedziby Szkoły Podstawowej w Wilczkowie. 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w Szkole Podstawowej w Wilczkowie w celu zawarcia umowy z 

Wykonawcą i rozliczenia wykonania umowy. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  

przepisów prawa. Administrator Danych Osobowych nie przewiduje wykorzystania danych do celów innych niż 

cel wyrażony w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, nie będą 

podlegały profilowaniu. 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: prawo zamówień publicznych. 

6. Administrator Danych Osobowych udostępnia dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

podmiotom. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. nr 

14 poz. 57 z późn. zm.).  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania sprostowania (poprawiania) 

danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych 

(prawo do bycia zapomnianym), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych osobowych. 

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa. 

12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność podpisania umowy z Zamawiającym. 

 

(data, podpis/y i pieczęć osób 

uprawnionych do reprezentacji  

Wykonawcy lub pełnomocnika) 

mailto:sp.wilczkowo@wp.pl


 

 


