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Załącznik nr 1/1 

 

............................................                                                                                                                                                  
pieczęć zamawiającego 

............................................................ 
nazwa i adres wykonawcy 

Ciechanów 24.09.2018r. 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

Nr sprawy  82/2018r. 

 
1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na:  zakup                 

i dostawę sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o. w  Ciechanowie. 

 

2. ZAMAWIAJĄCY 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14   06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1) Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. transportem 

własnym na koszt  i ryzyko Wykonawcy oraz rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego. 

2) Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji 

2018 rok). Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. 

3) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad fizycznych, prawnych  oraz posiada cechy 

zgodnie z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.  

4) Sprzęt komputerowy musi być oznakowane znakiem CE. 

5) Dostarczony sprzęt musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego                          

w specyfikacji technicznej wykazanej w załączniku nr 2. 

6) Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż określone w zapytaniu.  

7) Zamawiający wymaga żeby komputer i monitor pochodził od jednego producenta. 

8) Ponadto, w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) dostarczenie sprzętu komputerowego do siedziby Zmawiającego na własny koszt i ryzyko. 

b) Przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konsekwencji dostarczonego sprzętu, 

c) Zapewnienia świadczenia serwisu gwarancyjnego w miejscach dostawy i instalacji przez okres gwarancji 

określony w ofercie Wykonawcy. 

9) Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia spisany będzie protokół odbioru, potwierdzający zgodność 

dostarczonego sprzętu z ofertą oraz poprawność działania sprzętu. 

10) W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przekazać  Zamawiającemu: 

a) karty gwarancyjne dostarczonego sprzętu komputerowego 

b) licencje dostarczonego oprogramowania 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  

nakładają  obowiązek ich posiadania.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia    

lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego   

i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

4) dysponowania, odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia. 

http://www.tbsciechanow.pl/
mailto:tbs@tbsciechanow.pl


5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

30 dni od daty podpisania umowy. 

 
6. MIEJSCA LUB SPOSÓB UZYSKANIA ZAMÓWIENIA:  
 

     W siedzibie zamawiającego TBS Sp. z o. o.    – DRI ul. Wyzwolenia 10a Ciechanów pok. nr 1.lub ze strony  

      internetowej zamawiającego www.tbsciechanow.pl. 

     Miejsce lub sposób uzyskania informacji : jw., tel. (023)672-23-04. 

 

7. WYBÓR OFERTY. 

 

     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wybór dokonany zostanie na podstawie analizy złożonych ofert. Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru 

oferty oraz unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny. 

  

8. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE  

      DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ: 

 

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: 

 wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

 parafowany projekt umowy – załącznik nr 3 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert,  

 oświadczenie o braku zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym i ZUS, 

 dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 klauzula informacyjna – załącznik nr 4 

Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom żąda 

przedstawienia dokumentów tj.: 

 specyfikację techniczną oferowanych sprzętów komputerowych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), 

 dostępność części zamiennych przez okres 3 lat od momentu zakupu sprzętu komputerowego (oświadczenie 

producenta). 

 Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa – załącznik nr 3 z uwzględnieniem zapisów zawartych       

 w zapytaniu ofertowym i ofercie.   

 

9. WARUNKI GWARANCJI  

 

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w przetargu będzie wymagane udzielenie gwarancji  na okres 

nie krótszy niż 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

 

14.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach oferty  w języku polskim, w formie pisemnej,  na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej „Zapytanie ofertowe               

nr 82/2018 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o. o. w  Ciechanowie.” Koperta musi zawierać nazwę i adres Zamawiającego i nazwę i adres Wykonawcy. 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

  

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie na adres zamawiającego: 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 06-400 Ciechanów 

pok. nr 3 (sekretariat) 

do dnia 08.10.2018r. godz.12.00 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbsciechanow.pl/


Załącznik nr 1   

                                                                                         

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                
Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa....................................................................................................................  

 

Siedziba.................................................................................................................  

 

Nr telefonu/faks......................................................................................................  

 

nr NIP......................................................................................................................  

   

nr REGON...............................................................................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie 

ul. Okrzei 14 

06-400 Ciechanów 

tel.(023)672-59-80/fax(023)672-38-18 

www.tbsciechanow.pl 

tbs@tbsciechanow.pl 

reprezentowane przez Prezesa Zarządu Łukasza Lewandowskiego 

 

 Zobowiązania oferenta: 

 

Zobowiązuję się do zakupu i dostawy sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. na potrzeby Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  Ciechanowie za kwotę 

 

 

cena netto...........................................................................................................zł  

 

(słownie: ....................................................................................................... ..........) 

 

podatek VAT........................................................................................................zł  

 

cena brutto..........................................................................................................zł  

 

(słownie: .................................................................................................................)  

 

 
Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu- opis według wymagań  wskazanych przez Zamawiającego w 

opisie przedmiotu zamówienia w pkt. zapytania ofertowego. 

 

1. Komputer 

Nazwa/model/kod 

produktu/nazwa 

producenta 

 

Procesor  

 

Pamięć  

 

Dysk  

 

System operacyjny  

 

Karta graficzna  

 

Karta sieciowa  

 

http://www.tbsciechanow.pl/
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Karta dźwiękowa  

 

Napęd optyczny  

 

Łączność bezprzewodowa  

 

Złącza zewnętrzne  

 

Czytnik kart pamięci  

 

Obudowa  

 

Klawiatura i mysz  

 

Wsparcie techniczne  

 

Warunki gwarancji  

 

Wymagania dodatkowe  

 

 

2. Monitor 

Nazwa/model/kod 

produktu/nazwa 

producenta 

 

Format ekranu  

 

Przekątna  

 

Typ panelu  

 

Rozdzielczość  

 

Czas reakcji matrycy  

 

Złącza wejściowe  

 

Regulacja  

 

Gwarancja   

 

 

3. Oprogramowanie  

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

 

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

 

 

Oświadczam, że  

1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 

2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 

3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym 

oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 

4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie 

informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty, 

 

Termin płatności /minimum 30dni/…………. dni 

Terminy wykonania zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy 

 

Udzielam(y) gwarancji jakości na zakres objęty niniejszym zamówieniem na okres nie krótszy niż ………….  



miesięcy od odbioru końcowego całego zakresu robót.  

 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku 

uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... - załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... 

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

Osoby do kontaktów z Zamawiającym Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie 

zobowiązań umowy:  

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  

zakres odpowiedzialności  

 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

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

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

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

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

 

 

Inne informacje oferenta:  

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

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

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

 

 

                                                                               _____________________________________ 
                                                                                                                                      (imię i nazwisko)  

                                                                                                        data i podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta  
 

*niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia ofert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 
Specyfikacja sprzętu 

 

4. Komputer 

typ Komputer stacjonarny 

Procesor Wielordzeniowy (min 6 rdzeni), osiągający wyniki min. 11716 punktów w teście 

„Passmark CPU” – http://www.cpubenchmark.net 

Pamięć 8 GB DIMM DDR4 

Dysk 256 GB SSD 

System operacyjny Windows 10 Pro, zainstalowany 

Karta graficzna Zintegrowana 

Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Napęd optyczny DVD +_ RW 

Łączność bezprzewodowa WiFi – IEE 802.11 b/g/n 

Bluetooth 

Złącza zewnętrzne 2xUSB 3.0 (przedni panel) 

4 x USB 2.0 (tylny panel) 

1 x RJ 45 

1 x HDMI 

1 x VGA 

Czytnik kart pamięci 5-in-1 

Obudowa Minitower 

Klawiatura i mysz Klawiatura USB 

Mysz optyczna 

Wsparcie techniczne Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń 

realizowany przez podanie modelu komputera lub nr seryjnego komputera na 

dedykowanej przez producenta stronie internetowej 

Warunki gwarancji Gwarancja producenta, 3 lata od dostawy w miejscu instalacji komputera. 

Czas reakcji – 24 godziny od otrzymania zgłoszenia. 

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u 

zamawiającego. 

Wymagania dodatkowe Wraz z komputerem należy dostarczyć wszystkie niezbędne kable i wyposażenie 

do prawidłowej instalacji zestawu 

 

5. Monitor 

Format ekranu Panoramiczny 16:9 

Przekątna 23 cale 

Typ panelu TFT IPS LED 

Rozdzielczość Full HD (1920x1080) 

Czas reakcji matrycy 5 ms (gray-to-gray) fast mode 

 

Złącza wejściowe 1xDP 1.2, 1xHDMI 1.4, 1xVGA, 2xUSB3.0, 2xUSB2.0 

 

Regulacja regulacja cyfrowa, pochylenie, regulacja 

wysokości, panel obrotowy (pivot) 

 

Gwarancja  3 lata w miejscu instalacji 

Gwarancja producenta. 

 

6. Oprogramowanie  

Pakiet Office (Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook) z licencją bezterminową komercyjna  w  

ilości  4 szt. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Wzór umowy 

 
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Okrzei 14, 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS : 0000112949 ,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

reprezentowanym  przez : 

 

Prezesa Zarządu         –           Łukasza Lewandowskiego 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………  
NIP ………………………, REGON ………………………, 

reprezentowanym przez : 

 

………………       –         ……………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej oferty jest sprzedaż oraz dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 szt.  o którym                       

w załączniku nr 2 wraz z odpowiednimi nośnikami oprogramowania i kablami przyłączeniowymi będącymi 

standardowym wyposażeniem i dokumentacją techniczna, na warunkach określonych w zapytaniu                                  

nr ZO82/2018 oraz  w ofercie Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo-przyjętym dla danego 

rodzaju towaru i  uniemożliwiającym jego uszkodzenie lub pogorszenie jakości w trakcie transportu. 

3. Dostawa musi być wykonana  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na określonych warunkach 

w niniejszej umowie. 

§ 2  

Zobowiązania Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Transportu, wyładowania oraz dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt                    

i ryzyko. 

2. Dostarczenia szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim.   

                                                                             § 3  

                                                                 Termin realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 

2. Za datę realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym 

mowa w § 4 umowy.  

§ 4 

Odbiór 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 

Zamawiającego na dwa dni przed dostawą. 

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy Strony sporządza protokół. 

3. Braki ilościowe i wady jakościowe przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt               

(łącznie z kosztami transportu), w terminie do 5 dni roboczych poprzez wymianę sprzęt komputerowy na nowy, 

wolny od wad. 

4. Dokonanie przez Zamawiającego  odbioru sprzętu komputerowego poprzez podpisanie protokołu odbioru, nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i jakości i rękojmi za wady. 



5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania Sewera będącego przedmiotem umowy w czasie 

odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu wolnego od wad w ciągu 2 następnych dni 

roboczych. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą przedmiotu zamówienia do momentu 

podpisania protokółu odbioru. 

7. Z chwila podpisania protokołu odbioru przejdą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z przedmiotem 

umowy oraz niebezpieczeństwa  jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

§ 5 

Gwarancja i serwis 

 

1. Dokonanie protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy jest jednoznaczne z  udzieleniem 

Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego sprzętu na okres 

…………….. miesięcy. 

2. Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 

3. Dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy sprzęt będzie oryginalny, fabrycznie 

nowy, wolny od wad materiałowych i technologicznych i posiadający wymagane prawem normy jakości i 

certyfikaty . 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, 

w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, w tym praw autorskiej, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw rejestracji na 

wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem artykułów będących przedmiotem 

umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również wady wynikające z wadliwego montażu. 

5. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń i uszkodzeń dokonanych przez Zamawiającego i osoby trzecie. 

6. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego w  uzgodnionym terminem z 

Zamawiającym. 

7. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio : 

1) W przypadku naprawy sprzętu o okres wykonania naprawy. 

2) W przypadku dokonania wymiany elementów sprzętu o okres gwarancji. 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą                     

w wysokości …………….. netto plus podatek VAT w wysokości ………………..; …………….zł brutto 

       słownie: ……………………………..  ……../100 złotych. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty konieczne do prawidłowego 

wykonania umowy, wszelkie opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu 

umowy, oraz pozostałe składniki cenotwórcze 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za dostarczony i odebrany przedmiot umowy. 

§ 7 

Płatność 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę  po  przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie 

bezusterkowego protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu 

wraz z protokółami odbioru końcowego. 

4. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę do    

wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w 

następujących wypadkach i wysokościach:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  



a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto.  

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w przypadku usunięcia wad przedmiotu umowy-niedotrzymanie warunków gwarancji) wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto uszkodzonego sprzętu za każdy dzień zwłoki 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia  

       brutto za przedmiot umowy.  

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia czynności zmierzających do prawidłowego 

przedmiotu umowy. W przypadku nie podjęcia takich czynności , Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 

 

§ 9 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

 

1. 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.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 

następujących sytuacjach kiedy:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz   

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

 

§ 10 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich  wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów 

pozostających w związku z wprowadzeniem  sprzętu i oprogramowania do obrotu na terytorium RP. 

2. Za wady fizyczne uznaje się brak w przedmiocie umowy cech funkcjonalności określonych w zapytania 

ofertowym nr 82/2018. 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 36 miesięcy od 

daty przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na 36 miesięcy 

5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia  usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 2, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający  

może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

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

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd   

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

       § 12 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze                        

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla  Wykonawcy. 

 

 

 

Akceptuję: 

 

               ………………………………….. 



Załącznik nr 4 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     
 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie, kontakt z 

administratorem możliwy jest pod nr telefonu  (23) 6725980. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com. 

10. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie 

j/w             o ochronie danych w celu związanym z postępowaniem dotyczącym zakup   i dostawę sprzętu 

komputerowego w ilości 12 szt. na potrzeby Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w  

Ciechanowie. w takim zakresie,  w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. 

zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w informacji z otwarcia ofert i  protokole wyboru); 

3.  Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności spółki Pana/Pani dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym ze 

spółką podmiotom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym 

prawidłowe zarządzanie spółką.  

4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Wszelkie dane 

przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat 

liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani 

dane przechowywane będą zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi. 

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania była wydana zgoda. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie 

rozpatrywaniem Państwa oferty w dalszym postępowaniu. 

 

Zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą informacyjną: 
 
Data i Podpis ………………………………………………….. 
 

mailto:rodobeata@gmail.com

