
 

 
     DE-WZP.261.14.45.2016.1.MG                    Warszawa, 19.12.2016 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest zakup dostawy akcesoriów komputerowych na 
potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

1. Szczegółowe informacje na temat zakupu zawarte są w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
a) termin wykonania zamówienia: 
Wykonanie przedmiotu dostawy ma nastąpić w terminie do 10 dni od dnia podpisania 
umowy. 
b) miejsce realizacji zamówienia:  
Siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. 
c) warunki płatności:  

zgodnie z § 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 3) 
 

2. Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej na e-mail:  
malgorzata.gromek@men.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2016 
r. do godziny 13.00.  
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 
- cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 % 
 
Punkty zostaną przyznane wg wzoru:  

C= Cn / Co x 100 pkt x 100% 
gdzie: 
C = przyznane punkty 
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert 
Co = cena oferty ocenianej  

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

4. Oferta musi zawierać: 
wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  

nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 
ofert. 

 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy 
2. Istotne postanowienia umowy  



L.p. nazwa materiału opis materiału jednostka miary ilość

1

Adapter usb - wifi

Adapter WiFi łaczony do portu USB; złącze USB 2.0; standard IEEE 

802.11 n/g/b; szyfrowanie WPA/WPA2;  kompatybilny z Windows 7, 

8, 10

szt. 5

2

Kabel HDMI

Kabel HDMI-HDMI ze złączami męskimi, zgodny z HDMI v 1,4 

(kompatybilny wstecz z wcześniejszymi standardami HDMI), klasy 

premium z pozłacanymi złączami, zgodny ze standardem 1080p, 

długość 2,5-3 m

szt. 6

3

Kabel HDMI

Kabel HDMI-HDMI ze złączami męskimi, zgodny z HDMI v 1,4 

(kompatybilny wstecz z wcześniejszymi standardami HDMI), klasy 

premium z pozłacanymi złączami, zgodny ze standardem 1080p, 

długość 10 m.  

szt. 2

4

Kabel HDMI/mini 

HDMI

Kabel mini HDMI - HDMI zgodny z HDMI v 1,4 (kompatybilny wstecz 

z wcześniejszymi standardami HDMI), złącza męskie, pozłacane, 

długość 2m

szt. 2

5

Kabel OTG USB 3.0 

do micro USB 

Kabel  USB (złącze typu A żeńskie/gniazdo) - microUSB (microUSB 

typu B męskie) typu OTG, długości min. 0.15 m nie dłuższy jednak niż 

0,5m, w pełni kompatybilny z USB 3.0, prędkość transmisji danych co 

najmniej 480 Mb/s.  

szt. 5

6

Kabel VGA typ II

Kabel VGA-VGA 15M/15M (2x D-Sub męski) długość 10 m, 

kompatybilny ze standardami VGA SVGA XGA SXGA QXGA WXGA 

WSXGA WUXGA, filtry ferrytowe, pozłacane złącza,  do połączenia 

komputera z monitorem 

szt. 2

7

Kamera internetowa 

typ I

Kamera internetowa powinna posiadać:

• czujnik co najmniej 3,0 MP;

• szklany obiektyw; 

• obsługa połączenia wideo w rozdzielczości Full HD 1080p (do 1920 

x 1080 pikseli), w rozdzielczości HD 720p (do 1280 x 720 pikseli);

• nagrywanie wideo w jakości Full HD (do 1920 x 1080 pikseli); 

• obsluga kompresji wideo H.264;

• wbudowany podwójny mikrofon stereo z funkcją automatycznej 

redukcji zakłóceń;

• automatyczne ustawianie ostrości, korekcja ekspozycji przy słabym 

oświetleniu;

• uchwyt/ zaczep uniwersalny do zamocowania do monitorów LCD i 

CRT, laptopów

• oprogramowanie kamery musi  umożliwiać: nagrywania wideo, 

robienia zdjęć, śledzenia twarzy, wykrywania ruchu;

• kompatybilność z systemem operacyjnym: Windows 7, Windows 8, 

Windows 10

szt. 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego



8

Klawiatura i mysz 

bezprzewodowa - 

zestaw

Zestawy bezprzewodowy klawiatury z myszka laserową z tworzywa 

sztucznego z nanoodbiornikiem, powinien posiadać:

• połączenie bezprzewodowej radiowe 2,4 GHz z zasięiem 

połączenia z zestawem do 10 metrów,

• nanoodbiornik bezprzewodowy zgodny z technologia typu 

„podłącz i zapomnij”

• pełnowymiarową klawiaturę z klawiaturą numeryczną (klawiatura 

US w układzie QWERTY - pracująca w układzie klawiatury Polski 

programisty), dziesięcioma klawiszami funkcyjnymi  i co najmniej 

ośmioma klawiszami szybkiego dostępu do sterowania multimediami 

(sterujących multimediami — filmami, muzyką, przeglądarką 

internetową, pocztą e-mail, odtwarzaniem/wstrzymywaniem 

odtwarzania, głośnością, itp.)

• żywotność baterii co najmniej 24 miesiące klawiatura i 12 miesięcy 

mysz;

• zgodność z sytemami operacyjnymi: Windows Vista/  XP/ Windows 

7/ 8/  10.

szt. 10

9
Listwa 1,5

Listwa zasilajaca, przeciwprzepięciowa 5 gniazd z filtrem, długość 

przewodu 1,5m
szt. 10

10
Listwa 3

Listwa zasilajaca, przeciwprzepięciowa 5 gniazd z filtrem, długość 

przewodu 3m
szt. 10

11
Listwa 5

Listwa zasilajaca, przeciwprzepięciowa 5 gniazd z filtrem, długość 

przewodu 5m
szt. 10

12

Myszka USB

Myszka laserowa przewodowa prawo i lewo ręczna ze złączem USB 

(bez adaptera). Kompatybilna z: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Mac 

OS X, Linux. Powinna posiadać:

• rolkę przewijania i 2 przyciski, 

• rozdzielczość 1000 DPI,

• długość przewodu połączeniowego co namniej.150 cm,

• kolor czarny.

szt. 20

13
Przedłużacz HDMI

Kabel HDMI 1.4 wtyk-gniazdo; wtyk HDMI typ A

gniazdo HDMi typ A, High Speed, 3D, ekranowany, 3m
szt. 2

14

Przedłużacz mini 

Jack

Przedłużacz Jack powinien posiadać: wtyk Jack 3,5mm

i gniazdo Jack 3,5mm, długość kabla ok. 2,5m
szt. 2

15

Przedłużacz VGA
Przedłużacz VGA-VGA 15M/15M (D-Sub męski, D-Sub żeński) długość 

10 m z filtrami ferrytowymi
szt. 2

16

SD 32
Pamięć fash typu Micro Secure Digital HC (microSD High Capacity) 

klasy 10 z adapterem o pojemności pojemność 32 GB  
szt. 10

17 Switch 8 portów 10/100/1000Base-T, niezarządzalny szt. 10

18

Pianka 

Pianka  przeznaczona jest do wszystkich powierzchni szeregu 

plastikowych i metalowych urządzeń takich jak drukarki, obudowy, 

telefony, skanery, laptopy itp. antystatyczna. Poj. min. 400 ml

szt. 10

19
Pianka do klawiatur Pianka do klawiatur, noteboków, poj min 400 ml szt. 10



20

Płyn do LCD

Płyn do czyszczenia monitorów LCD do szyby skanerów, komputerów 

PDA, filtry monitorów, ekrany monitorów CRC, TFT/LCD i laptopów

Nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne, nie 

zawiera alkoholu i jest przebadany dermatologicznie, pojemność min 

250 ml

szt. 10

21 dysk SSD dyski SSD 256GB 2.5 cala szt. 20

22 pamięć pamięć DDR3-1333 DIMM 4GB szt. 20

23 pamięć pamięć SO-DIMM DDR 3 – 1333 4GB szt. 15

24 prezenter prezenter laserowy logitech r400 lub równoważny szt. 6

25 adapter adapter HDMI to Display port szt. 3

26 adapter adapter HDMI to mini HDMI szt. 3

27 adapter adapter HDMI to micro HDMI szt. 3

28

Kabel 

DisplayPort/DVI-D
Kabel DisplayPort(męski)/DVI-D(męski), 1,8m szt. 45

29 Kabel PRZEWÓD Z WTYCZKĄ LIGHTNING I ZŁĄCZEM USB szt. 10

30
ładowarka

ŁADOWARKA SIECIOWA APPLE USB POWER ADAPTER 12W lub 

równoważny
szt. 5

31
ładowarka

ŁADOWARKA SIECIOWA APPLE USB POWER ADAPTER 5W lub 

równoważny
szt. 5

32 Akumulatorki AA min. 1900mAh, Ni-MH szt. 20

33 Akumulatorki AAA min. 700mAh, Ni-MH szt. 20

34
ładowarka

ładowarka do akumulatorów AA/AAA z wyświtlaczem LCD 

posiadająca 8 niezależnych kanałów ładowania.
szt. 1

35 Adapter/mostek Adapter/mostek IDE/SATA do USB 3.0 szt. 1

36

Wzmacniacz

Wzmacniacz/Extender HDMI (posiadający wejście i wyjście HDMI), 

umożliwiający wzmocnienie sygnału(rozdzielczość min. 1920x1080) 

do min. 20m

szt. 2



 

 
Załącznik nr 2 

 do Zapytania ofertowego 
 

Formularz ofertowy 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
NIP .................................................... REGON ......................................................................... 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
................................................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
................................................................................................................................................... 
Numer telefonu: ............................................. 
Numer faksu: …………................................... 
e-mail:  ...................................................................................................................................... 
 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „zakup dostawy akcesoriów komputerowych na 
potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej” oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został 
zawarty w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.  
 
 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………. złotych 
(słownie…………………………………...……………………………………………………………) 
 

 
 
 
Oświadczam, że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                 (miejscowość i data)                                                           (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



A B C D E F G

L.p. nazwa materiału opis materiału jednostka miary

cena 

jednostkowa 

brutto

ilość

Wartość brutto

w PLN

(E X F)

1

Adapter usb - wifi

Adapter WiFi łaczony do portu USB; złącze USB 2.0; standard IEEE 

802.11 n/g/b; szyfrowanie WPA/WPA2;  kompatybilny z Windows 

7, 8, 10

szt. 5

2

Kabel HDMI

Kabel HDMI-HDMI ze złączami męskimi, zgodny z HDMI v 1,4 

(kompatybilny wstecz z wcześniejszymi standardami HDMI), klasy 

premium z pozłacanymi złączami, zgodny ze standardem 1080p, 

długość 2,5-3 m

szt. 6

3

Kabel HDMI

Kabel HDMI-HDMI ze złączami męskimi, zgodny z HDMI v 1,4 

(kompatybilny wstecz z wcześniejszymi standardami HDMI), klasy 

premium z pozłacanymi złączami, zgodny ze standardem 1080p, 

długość 10 m.  

szt. 2

4

Kabel HDMI/mini 

HDMI

Kabel mini HDMI - HDMI zgodny z HDMI v 1,4 (kompatybilny 

wstecz z wcześniejszymi standardami HDMI), złącza męskie, 

pozłacane, długość 2m

szt. 2

5

Kabel OTG USB 3.0 

do microUSB 

Kabel  USB (złącze typu A żeńskie/gniazdo) - microUSB (microUSB 

typu B męskie) typu OTG, długości min. 0.15 m nie dłuższy jednak 

niż 0,5m, w pełni kompatybilny z USB 3.0, prędkość transmisji 

danych co najmniej 480 Mb/s.  

szt. 5

6

Kabel VGA typ II

Kabel VGA-VGA 15M/15M (2x D-Sub męski) długość 10 m, 

kompatybilny ze standardami VGA SVGA XGA SXGA QXGA WXGA 

WSXGA WUXGA, filtry ferrytowe, pozłacane złącza,  do połączenia 

komputera z monitorem 

szt. 2

7

Kamera 

internetowa typ I

Kamera internetowa powinna posiadać:

• czujnik co najmniej 3,0 MP;

• szklany obiektyw; 

• obsługa połączenia wideo w rozdzielczości Full HD 1080p (do 

1920 x 1080 pikseli), w rozdzielczości HD 720p (do 1280 x 720 

pikseli);

• nagrywanie wideo w jakości Full HD (do 1920 x 1080 pikseli); 

• obsluga kompresji wideo H.264;

• wbudowany podwójny mikrofon stereo z funkcją automatycznej 

redukcji zakłóceń;

• automatyczne ustawianie ostrości, korekcja ekspozycji przy 

słabym oświetleniu;

• uchwyt/ zaczep uniwersalny do zamocowania do monitorów LCD 

i CRT, laptopów

• oprogramowanie kamery musi  umożliwiać: nagrywania wideo, 

robienia zdjęć, śledzenia twarzy, wykrywania ruchu;

• kompatybilność z systemem operacyjnym: Windows 7, Windows 

8, Windows 10

szt. 5

8

Klawiatura i mysz 

bezprzewodowa - 

zestaw

Zestawy bezprzewodowy klawiatury z myszka laserową z tworzywa 

sztucznego z nanoodbiornikiem, powinien posiadać:

• połączenie bezprzewodowej radiowe 2,4 GHz z zasięiem 

połączenia z zestawem do 10 metrów,

• nanoodbiornik bezprzewodowy zgodny z technologia typu 

„podłącz i zapomnij”

• pełnowymiarową klawiaturę z klawiaturą numeryczną (klawiatura 

US w układzie QWERTY - pracująca w układzie klawiatury Polski 

programisty), dziesięcioma klawiszami funkcyjnymi  i co najmniej 

ośmioma klawiszami szybkiego dostępu do sterowania 

multimediami (sterujących multimediami — filmami, muzyką, 

przeglądarką internetową, pocztą e-mail, 

odtwarzaniem/wstrzymywaniem odtwarzania, głośnością, itp.)

• żywotność baterii co najmniej 24 miesiące klawiatura i 12 

miesięcy mysz;

• zgodność z sytemami operacyjnymi: Windows Vista/  XP/ 

Windows 7/ 8/  10.

szt. 10

9
Listwa 1,5

Listwa zasilajaca, przeciwprzepięciowa 5 gniazd z filtrem, długość 

przewodu 1,5m
szt. 10

Formularz techniczno-cenowy

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego



10
Listwa 3

Listwa zasilajaca, przeciwprzepięciowa 5 gniazd z filtrem, długość 

przewodu 3m
szt. 10

11
Listwa 5

Listwa zasilajaca, przeciwprzepięciowa 5 gniazd z filtrem, długość 

przewodu 5m
szt. 10

12

Myszka USB

Myszka laserowa przewodowa prawo i lewo ręczna ze złączem USB 

(bez adaptera). Kompatybilna z: Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Mac 

OS X, Linux. Powinna posiadać:

• rolkę przewijania i 2 przyciski, 

• rozdzielczość 1000 DPI,

• długość przewodu połączeniowego co namniej.150 cm,

• kolor czarny.

szt. 20

13
Przedłużacz HDMI

Kabel HDMI 1.4 wtyk-gniazdo; wtyk HDMI typ A

gniazdo HDMi typ A, High Speed, 3D, ekranowany, 3m
szt. 2

14

Przedłużacz mini 

Jack

Przedłużacz Jack powinien posiadać: wtyk Jack 3,5mm

i gniazdo Jack 3,5mm, długość kabla ok.. 2,5m
szt. 2

15
Przedłużacz VGA

Przedłużacz VGA-VGA 15M/15M (D-Sub męski, D-Sub żeński) 

długość 10 m z filtrami ferrytowymi
szt. 2

16

SD 32
Pamięć fash typu Micro Secure Digital HC (microSD High Capacity) 

klasy 10 z adapterem o pojemności pojemność 32 GB  
szt. 10

17 Switch 8 portów 10/100/1000Base-T, niezarządzalny szt. 10

18

Pianka 

Pianka  przeznaczona jest do wszystkich powierzchni szeregu 

plastikowych i metalowych urządzeń takich jak drukarki, obudowy, 

telefony, skanery, laptopy itp. antystatyczna. Poj. min. 400 ml

szt. 10

19
Pianka do klawiatur Pianka do klawiatur, noteboków, poj min 400 ml szt. 10

20

Płyn do LCD

Płyn do czyszczenia monitorów LCD do szyby skanerów, 

komputerów PDA, filtry monitorów, ekrany monitorów CRC, 

TFT/LCD i laptopów

Nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne, nie 

zawiera alkoholu i jest przebadany dermatologicznie, pojemność 

min 250 ml

szt. 10

21 dysk SSD dyski SSD 256GB 2.5 cala szt. 20

22 pamięć pamięć DDR3-1333 DIMM 4GB szt. 20

23 pamięć pamięć SO-DIMM DDR 3 – 1333 4GB szt. 15

24 prezenter prezenter laserowy logitech r400 lub równoważny szt. 6

25 adapter adapter HDMI to Display port szt. 3

26 adapter adapter HDMI to mini HDMI szt. 3

27 adapter adapter HDMI to micro HDMI szt. 3

28

Kabel 

DisplayPort/DVI-D
Kabel DisplayPort(męski)/DVI-D(męski), 1,8m szt. 45

29 Kabel PRZEWÓD Z WTYCZKĄ LIGHTNING I ZŁĄCZEM USB szt. 10

30
ładowarka

ŁADOWARKA SIECIOWA APPLE USB POWER ADAPTER 12W lub 

równoważny
szt. 5

31
ładowarka

ŁADOWARKA SIECIOWA APPLE USB POWER ADAPTER 5W lub 

równoważny
szt. 5

32 Akumulatorki AA min. 1900mAh, Ni-MH szt. 20

33 Akumulatorki AAA min. 700mAh, Ni-MH szt. 20

34
ładowarka

ładowarka do akumulatorów AA/AAA z wyświtlaczem LCD 

posiadająca 8 niezależnych kanałów ładowania.
szt. 1

35 Adapter/mostek Adapter/mostek IDE/SATA do USB 3.0 szt. 1

36

Wzmacniacz

Wzmacniacz/Extender HDMI (posiadający wejście i wyjście HDMI), 

umożliwiający wzmocnienie sygnału(rozdzielczość min. 1920x1080) 

do min. 20m

szt. 2

……………….……. złotych

(słownie……………………

………………………..………)

CENA OFERTY BRUTTO (suma H1:H36)

UWAGA

Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,

b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na 

okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

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

                                                                   (miejscowość i data)                                      (imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
Istotne postanowienia umowy 

 
 
 

UMOWA nr MEN/2016/BA/ 
 

Zawarta w Warszawie w dniu …………….. pomiędzy:  
 
Skarbem Państwa - Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie (00-918) 
przy al. J. Ch. Szucha 25, NIP: 701-00-15-610, REGON: 000177939, zwanym dalej w treści 
umowy „Zamawiającym", w imieniu, którego działa: 
Pan Alan Steinbarth – Dyrektor Biura Administracyjnego, 
 
a 
 
……………………….. , zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 
 
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy 
z osobna „Stroną”. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o dokonanie zakupu  
nr ……………….. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa akcesoriów komputerowych, zwanych 
dalej „Akcesoriami”, zgodnie z wypełnionym przez Wykonawcę formularzem cenowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wraz z Akcesoriami Wykonawca przekaże 
związane z nimi dokumenty (instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne 
producenta na oferowane Akcesoria). 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę oraz sprzęt i materiały niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy Akcesoria na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko 
do siedziby Zamawiającego w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 9.00 – 
15.00. 

4. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczonych Akcesoriów. 

5. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie 
protokolarnego odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – bez 
zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia wad Akcesoriów w trakcie odbioru, Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia wszystkich wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia wad. 

 
§ 2 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.  
 

§ 3 
1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie 

przekroczy kwoty ….. zł brutto (słownie: ……….). 
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za ten zakres przedmiotu umowy, który 

został dostarczony i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto 
Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej na 
Zamawiającego faktury VAT. 

4. Wykonawca wystawia fakturę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 
ust. 5. 

5. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego 
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, gdy 
którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnego 
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wadliwie 
dostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o 
którym mowa w § 1 ust. 6. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie 
z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie 
rekompensowałaby strat spowodowanych z winy Wykonawcy. 

5. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania umowy. 

6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku 
niemożności potrącenia, płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie 
kwot kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym ich suma nie może być większa niż 40% 
maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

 
§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w razie wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

a) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminach 
ustalonych w niniejszej umowie;  

b) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, 
czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym. 

 
§ 6 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 
w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia 
w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Osoby wyznaczone do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy oraz do 
dokonywania odbioru przedmiotu umowy: 
a) ze strony Zamawiającego – Pan/i …………. 
b) ze strony Wykonawcy – Pan/i …………… 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień 
i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w ust. 3 powyżej poprzez 
pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności zmiany niniejszej umowy. 
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5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Na potrzeby niniejszej umowy, Strony ustalają, że określenie „dzień roboczy” lub „dni 
robocze” będzie oznaczać dzień (dni) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zaś posługiwania się w niniejszej umowie 
określeniem „dzień” lub „dni” bez przymiotnika roboczy, dotyczyć to będzie dni 
kalendarzowych. 

7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy 
2) Protokół odbioru 
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Załącznik nr 2 - Protokół odbioru 

 
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU  

Miejsce dokonania odbioru:  ____________________ 
Data dokonania odbioru:   ___________________ 
Termin odbioru wynikający z umowy ___________________ 
Ze strony Wykonawcy: 
___________________________________ 
 (nazwa i adres) 
____________________________________ 
 (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
 
Ze strony Zamawiającego: 
MEN, al. J.Ch. Szucha 25, Warszawa 
(nazwa i adres) 

1. …………………………………………… 
 

 (imiona i nazwiska osób upoważnionych) 
 
Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr MEN/2016/BA/…. z dnia ___________ 
jest:……………… 
    
Potwierdzenie zgodności i jakości wykonanej dostawy: 
o Tak* 

o Nie* - zastrzeżenia     ___________________________________ 
(jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 
 
 
Końcowy wynik odbioru: 
o Pozytywny* 
o Negatywny* - zastrzeżenia ___________________________________ 
(jeżeli zastrzeżenia to podać, jakie) 
 
 
Podpisy: 

1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________      _______________                       
(osoba/y upoważniona/e ze strony Zamawiającego)           (Przedstawiciel Wykonawcy) 
 

 
*niewłaściwe skreślić 

 


