Chodzież, dnia 26 września 2018 r.
Numer sprawy: AD.3421.3.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) określonego w art. 4, pkt. 8.

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, fabrycznie nowego. Ilość i opis sprzętu rehabilitacyjnego określa specyfikacja
techniczna zamówienia, która stanowi załącznik Nr 1 do zapytania cenowego. Zamówienie realizowane jest
zgodnie z umową Nr RPWP.08.01.02-30-0139/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Nowa jakość kształcenia
ogólnego w Powiecie Chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, która została zawarta
w dniu 3 lipca 2017 r.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Kody ze słownika CPV:
33124000-5 Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne,
33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy,
37441700-8 Piłki do ćwiczeń,
38310000-1 Wagi precyzyjne,
38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne,
38423100-7 Ciśnieniomierze,
39143112-4 Materace.

4. Termin realizacji (wykonania) zamówienia: do dnia 16 listopada 2018 r.
5. Termin i miejsce składania ofert:
a) Ofertę cenową (formularz oferty stanowi załącznik Nr 2 do zapytania cenowego) należy złożyć
do dnia 17 października 2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego
w Chodzieży, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież lub przesłać pocztą (liczy się data
wpływu oferty);
b) Oferta cenowa złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 5a, nie będzie brana pod uwagę przy
wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 100%
Cena zamówienia stanowi kwotę netto całości zamówienia, o którym mowa w specyfikacji technicznej
(załącznik Nr 1).

7. Kontakt z Zamawiającym
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest Andrzej Adamski – kierownik gospodarczy,
tel. (67) 2810160 wew. 15 w godzinach od 800 do 1400, e-mail: a.adamski@szkola.hipolita.pl
8.
a)
b)
c)
d)
e)

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
specyfikacja techniczna zamówienia – zał. nr 1;
formularz oferty cenowej – zał. nr 2;
druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – zał. nr 3;
druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – zał. nr 4;
projekt umowy dostawy – zał. nr 5.

Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 1

Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego Nr AD.3421.3.2018
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) określonego w art. 4,
pkt. 8.
Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0139/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w
Powiecie Chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 3 lipca 2017 r.

1. Przedmiot zamówienia:
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, fabrycznie nowego, w ilościach i cechach opisanych poniżej:
Wyposażenie pracowni biologicznej:
1. Ciśnieniomierz, 1 szt.
Ciśnieniomierz elektroniczny, naramienny z wysoką dokładnością pomiaru.
Specyfikacja techniczna:
a) funkcja wykrywania arytmii serca,
b) wyświetlacz cyfrowy LCD pokazujący czytelne wyniki,
c) dokładność: +/- 3 mmHg,
d) uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 32 cm obwodu,
e) zakres pomiarowy ciśnienia: 0-299 mmHg,
f) zakres pomiarowy tętna: 40-180 uderzeń na minutę,
g) wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg WHO,
h) zapamiętuje 60 ostatnich wyników pomiarów dla 2 osób,
i) funkcja daty i godziny.
Wyposażenie pracowni chemicznej:
1. Apteczka z wyposażeniem, 1 szt.
Duża, przemysłowa apteczka pierwszej pomocy w szafce metalowej zamykanej na klucz. Wymiary szafki
około: 400 x 250 x 112 mm. W apteczce musi znajdować się przynajmniej następujące wyposażenie:
a) 1 szt. kompres zimny,
b) 2 szt. kompres na oko,
c) 3 szt. kompres 10 x 10 a2,
d) 2 szt. opaska elastyczna 4m x 6cm,
e) 2 szt. opaska elastyczna 4m x 8cm,
f) 1 kpl. plaster 10 x 6 cm (8szt.),
g) 1 kpl. plaster (14 szt.),
h) 1 szt. plaster 5m x 2,5 cm.,
i) 3 szt. opatrunek indywidualny M sterylny,
j) 1 szt. opatrunek indywidualny G sterylny,
k) 1 szt. opatrunek indywidualny K sterylny,
l) 1 szt. chusta opatrunkowa 60 x 80,
m) 2 szt. chusta trójkątna,
n) 1 kpl. chusta z fliseliny (5 szt.),
o) 1 szt. koc ratunkowy 160 x 210 cm,
p) 1 szt. nożyczki 19 cm,
q) 4 szt. rękawice latex.
r) 6 szt. chusteczka dezynfekująca,
s) 1 szt. ustnik do sztucznego oddychania,
t) 1 szt. instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Zajęcia z wydolności organizmu:
1. Materace do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (rehabilitacyjny), 4 szt., w tym:
a) materac dwuczęściowy o wymiarach: 170x65x5 (dł. x szer. x wys.), 2 szt.
b) materac trzyczęściowy o wymiarach: 195x85x5, 1 szt.
c) materac czteroczęściowy o wymiarach: 200x120x3, 1 szt.
Materace powinny być wykonane z pianki poliuretanowej i pokryte materiałem skóropodobnym,
wyposażone w funkcjonalne uchwyty do przenoszenia. Preferowane kolory to: niebieski, zielony, szary.
Materace będą wykorzystywane do terapii manualnych, masażu, ćwiczeń fizjoterapeutycznych,
ruchowych, statycznych i ogólnorozwojowych.
2. Piłki do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 4 szt., w tym:
a) piłka rehabilitacyjna 45 cm; wzrost 140-150 cm, 1 szt.
b) piłka rehabilitacyjna 55 cm; wzrost 151-165 cm, 1 szt.
c) piłka rehabilitacyjna 65 cm; wzrost 166-180 cm, 1 szt.
d) piłka rehabilitacyjna 75 cm; wzrost 181-200 cm, 1 szt.
Piłki powinny być wytrzymałe na obciążenie dynamiczne do 1200 kg i zabezpieczone przed nagłym
i gwałtownym pęknięciem piłki w przypadku wystąpienia zbyt dużego obciążenia. Piłki będą
wykorzystywane w terapii, fitness oraz na treningu sportowym w celu wzmocnienia mięśni grzbietu,
zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji, leczenia schorzeń
neurologicznych i ćwiczeń w korekcji wad postawy.
3. Glukometr, 1 szt.
Preferowane dane techniczne:
a) Zasada pomiaru: Metoda elektrochemiczna z wykorzystaniem wariantu dehy-drogenazy glukozowej
z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH)
b) Czas pomiaru: Około 5 sekund
c) Temperatura podczas użytkowania: Od +8 do +44°C
d) Temperatura przechowywania bez baterii: Od -25 do + 70°C
e) Pojemność pamięci: Do 500 wyników oraz 20 wyników testów kontrolnych
f) Wartości średnie: Z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni
g) Przekaz danych: Za pomocą portu podczerwieni (IR)
h) Wyświetlacz: Duży ciekłokrystaliczny ekran (LCD) z ikonkami
i) Sygnał dźwiękowy: Tak (fabrycznie ustawiony w pozycji WŁĄCZONY)
j) Żywotność baterii: Około 2000 pomiarów
k) Samoczynne wyłączanie: Glukometr wyłącza się automatycznie po 5 sek. od wyjęcia testu po
wykonaniu badania lub po 2 minutach od wykonania ostatniej czynności
l) Sygnalizacja naniesienia na test paskowy zbyt małej kropli krwi
m) Wielkość próbki krwi: 0,6 µl
n) Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl;0,6-33,3 mmol/l
o) Rodzaj próbki krwi: Krew włośniczkowa, żylna, tętnicza lub krew pobierana od noworodków
p) Pobranie próbki: System kapilary zasysającej krew
q) Zakres hematokrytu: 10-65%
4. Glukometr, 1 szt.
Glukometr z przeznaczeniem do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów stężenia glukozy we krwi
u osób dorosłych, dzieci oraz noworodków. System zapisuje 500 uzyskanych ostatnio wyników pomiaru
glikemii wraz z datą i godziną pomiaru. Duży wyświetlacz LCD ułatwia odczytanie wyniku. Wyniki
pomiaru można oznaczać za pomocą ikonek wyświetlanych na ekranie, jako wyniki uzyskane przed
posiłkiem, po posiłku i w trybie płynu kontrolnego. Glukometr posiada możliwość transferu danych
z glukometru przy pomocy USB. Zasilany jest baterią CR2032, która pozwala na wykonanie około
1000 pomiarów.

5. Waga elektroniczna, 1 szt.
Zakres danych wejściowych:
a) Wzrost: od 100 do 199,5 cm,
b) Wiek: od 6 do 80 lat,
c) Płeć: kobieta/mężczyzna,
d) Jednostki miary: kg, cm/kg, stopy, cale.
Preferowane dane techniczne:
a) Ważenie masy ciała: od 0,0 do 150 kg, 0,1 kg
b) Ocena ilości tłuszczu w organizmie: od 5 do 60% i 0,1%
c) Trzewna tkanki tłuszczowej w organizmie: 30 poziomów,
d) Ilość mięśnie szkieletowe: od 5 do 50%, od 0,1%
e) Oblicza wartość RMR (w kcal) od 385 do 3999 kcal, po 1 kcal
f) Oblicza BMI (Body Mass Index) od 7 do 90 i 0,1
g) Pamięć na dane wejściowe dla 4 osób,
h) Pamięć ostatnio zmierzonych wartości dla każdej osoby z danych wejściowych.
Zastosowanie:
a) Wskaże dokładny pomiar masy ciała, ilość tkanki tłuszczowej,
b) Obliczy BMI,
c) Mierzy zawartość tłuszczu trzewnego do 30 stopni,
d) Mierzy część mięśni szkieletowych (w %),
e) Oblicza tempo przemiany materii (w kcal),
f) Określa dzienne zapotrzebowania na kalorie,
g) Może służyć jako punkt odniesienia w diecie,
h) Wykorzystuje pomiary stóp i dłoni jednocześnie,
i) Graficzna interpretacja zmierzonych wartości,
j) Potwierdza algorytm,
k) Rozróżnia utratę tłuszczu od spadku masy ciała (woda, mięśnie) podczas diety.
Dokładność:
a) Masa ciała: od 0 do 40 kg ± 400 g; 40,1 do 150 kg ± 1%
b) Tkanka tłuszczowa: ± 3,5%
c) Procent mięśni szkieletowych: ± 3,5%
d) Zawartość tłuszczu trzewnego: 3 poziomy
Wyposażenie w zestawie:
a) Butyrometr (jednostka podstawowa + uchwyt),
b) Baterie alkaliczne AA,
c) Instrukcja obsługi w języku polskim.
6. Waga elektroniczna, 1 szt.
Preferowane dane techniczne:
a) Ultra Slim Design (17 mm),
b) Maksymalna nośność: 180 kg,
c) Dokładność: 100 g,
d) Konwersja jednostek metrycznych / imperialnych,
e) Automatyczne wyłączanie i włączanie,
f) Wyświetlacz LCD,
g) Wskaźnik przeciążenia,
h) Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
7. Spirotest, 1 szt.
Spirotest umożliwia dokładny pomiar pojemności płuc bez użycia wody.
Zakres pomiarowy: od 1000 cm3 do 7000 cm3.
Dostosowany do pomiarów pojemności płuc przy badaniach wysiłkowych i innych badaniach lekarskich
do stosowania w gabinecie lub domu. Do spirotestu muszą być dołączone ustniki w ilości min. 50 szt.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Kody ze słownika CPV:
33124000-5 Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne,
33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy,
37441700-8 Piłki do ćwiczeń,
38310000-1 Wagi precyzyjne,
38311100-9 Elektroniczne wagi analityczne,
38423100-7 Ciśnieniomierze,
39143112-4 Materace.

4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 listopada 2018 r.
5. Warunki udziału:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia;
b) zaoferują kompletny sprzęt rehabilitacyjny w ilościach określonych w specyfikacji;
c) zaoferują min. 14 dniowy termin płatności liczony od daty wystawienia faktury;
d) dostarczą przedmiot zamówienia w terminie najpóźniej do dnia 16 listopada 2018 r.;
e) dostarczą przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko, bez dodatkowych kosztów
dla Zamawiającego;
f) dostarczą przedmiot zamówienia w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach;
g) udzielą min. 12 miesięcznej gwarancji jakościowej;
h) posiadają niezbędne certyfikaty jakościowe, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert:
a) Ofertę cenową (formularz oferty stanowi załącznik Nr 2 do zapytania cenowego) należy złożyć
do dnia 17 października 2018 r. do godz. 1000 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego
w Chodzieży, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież lub przesłać pocztą (liczy się data
wpływu oferty);
b) Oferta cenowa złożona po terminie, o którym mowa w pkt. 6a, nie będzie brana pod uwagę przy
wyborze najkorzystniejszej oferty.

7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
a)
b)
c)
d)
e)

oferta cenowa – załącznik nr 2;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – załącznik nr 3;
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – załącznik nr 4
podpisany projekt umowy dostawy – załącznik nr 5
wykaz oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego, ich opis oraz ilustracje graficzne lub zdjęcia.

8. Sposób złożenia oferty:
a) Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym;
b) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy;
c) Poprawki, jeżeli występują, muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
d) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;
e) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną;
f) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu;
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty;
h) Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu;
i) Koperta lub opakowanie powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz opatrzona adnotacją:
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego – nie otwierać do dnia 17 października 2018 r.

9. Kontakt z Zamawiającym:
a) W sprawach związanych z zapytaniem cenowym dopuszcza się porozumiewanie drogą: pisemną,
telefoniczną lub faksem, nr tel., faksu (67) 2810160 w. 15, najpóźniej do dnia 10 października 2018 r.;
b) Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest kierownik gospodarczy – Andrzej Adamski
w siedzibie Szkoły, biuro kierownika gospodarczego, tel. (67) 2810160 w.15, w godz. od 800 do1400;
adres email: a.adamski@szkola.hipolita.pl
c) W przypadku korzystania z innych niż pisemna forma porozumiewania, Strony mogą żądać
potwierdzenia otrzymania informacji bądź dokumentu.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 100%
Cena zamówienia stanowi kwotę netto całości zamówienia, o którym mowa w specyfikacji technicznej
(załącznik Nr 1).

11. Oferty będą punktowane w skali od 0 do 100 pkt.
Sposób przeliczania dla kryterium Cena – max. 100 pkt.:
oferta najtańsza
------------------------ x waga kryterium (100%) x 100 pkt.
oferta x

12. Rozstrzygnięcie postępowania:

a) Oferty zostaną sprawdzone i ocenione w dniu 17 października 2018 r. o godz. 1030;
b) Zamawiający wybierze ofertę cenową Wykonawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym
przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i o najniższej cenie netto;
c) Zamawiający niezwłocznie powiadomi tylko Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza;
d) Z Wykonawcą, którego oferta cenowa zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa.

13. Warunki dodatkowe:
a) Zamawiający informuje, że tożsame zapytania cenowe zostały przekazane również innym
Wykonawcom;
b) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Kierownik Zamawiającego

Załącznik Nr 2

Oferta cenowa
dla Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,
do zapytania cenowego Nr AD.3421.3.2018
Nawiązując do zapytania cenowego na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego, składamy niniejszą ofertę
uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) określonego w art. 4, pkt. 8:
1. Pełna nazwa Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Dokładny adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………
3. NIP: ………………………; Regon: …………………..….. .
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z specyfikacją techniczną i warunkami zamówienia określonymi
w zapytaniu cenowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego
wymaganiami za następującą kwotę (cenę):
a) Wartość zamówienia netto: ………………………… zł,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………...........
b) Wartość podatku VAT: …………………………….. zł,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………...........
c) Wartość zamówienia brutto: ……………………….. zł,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………...........
6. Zobowiązujemy się do kompletnej realizacji dostawy w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.
7. Przedmiot zamówienia dostarczymy na swój koszt i na własne ryzyko w oryginalnych i zamkniętych
opakowaniach.
8. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
9. Wyrażamy zgodę na odroczenie terminu płatności o …... dni, liczonych od daty wystawienia faktury VAT
dla Zamawiającego.
10. Udzielamy…….. miesięcznej gwarancji jakościowej.
11. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia nas, że nasza
oferta została uznana za najkorzystniejszą.
12. Załącznikami do niniejszej ofert są:
a) ………………………………………………………………….
b) ………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………….
…………………………………………
miejscowość, data

……………………………………….
podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wraz z informacją w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem
oraz odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w postępowaniu na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y*, że spełniam/y*
warunki udziału w niniejszym postępowaniu, tj.:
1. Posiadam/y* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym
zamówieniem;
2. Posiadam wiedzę i doświadczenie/polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*;
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz polegamy na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów/dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz polegamy
na potencjale technicznym innych podmiotów*;
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia/znajdujemy
się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz polegamy na zdolnościach
finansowych innych podmiotów.

…………………………………………
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

…………..……………………………………………….
(czytelny podpis osoby uprawnionej /osób uprawnionych
do działania w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców
wspólnie biorących udział w postępowaniu lub pełnomocnika)

Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu
na „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y*, że na dzień
składania oferty brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, tj.:
1. W stosunku do nas nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;
2. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), nie złożyliśmy odrębnych ofert w tym samym
postępowaniu/ wykazujemy, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zachowania uczciwej
konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz załączamy listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co reprezentowany przez mnie podmiot*;
4. Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

…………………………………………
miejscowość, data

* niepotrzebne skreślić

…………..……………………………………………….
(czytelny podpis osoby uprawnionej /osób uprawnionych
do działania w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców
wspólnie biorących udział w postępowaniu lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 5

Umowa dostawy - Projekt
zawarta w dniu ……………………………….. 2018 r. w Chodzieży pomiędzy:
Powiatem Chodzieskim z siedzibą w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1, NIP: 607-00-69-997, Regon:
570799504, reprezentowanym przez Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego z siedzibą w Chodzieży przy
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, w imieniu którego działa dyrektor –Lucyna Sworowska, zwany w dalszej
treści umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§1
Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, na podstawie art. 4, pkt. 8 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie umowy
Nr RPWP.08.01.02-30-0139/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie
Chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 3 lipca 2017 r.
§2
Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z ofertą cenową Nr …………….
z dnia …………………….. 2018 r., która stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w §2 umowy sprzęt rehabilitacyjny do siedziby
Zamawiającego, najpóźniej do dnia 16 listopada 2018 r.
2. Dostarczony sprzęt rehabilitacyjny musi być fabrycznie nowy, złożony i gotowy do użytkowania.
3. Wykonawca dostarczy rehabilitacyjny na własny koszt i ryzyko.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony towar wynagrodzenie w wysokości
=……………………………. zł brutto, zgodnie z ofertą handlową Wykonawcy:
Kwota netto =……….……..... zł, kwota VAT 23% =………..…….... zł, kwota brutto =…….….…….... zł.
Słownie: …………………………………………………………………….………………………….. /100.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT za dostarczony sprzęt rehabilitacyjny, której:
a) Nabywcą będzie:
Powiat Chodzieski, 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1, NIP: 607-00-69-997.
b) Odbiorcą będzie:
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież.
3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w ciągu … dni, licząc od daty wystawienie
faktury VAT.
4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę
do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia przelewu w banku prowadzącym bankową obsługę budżetu Szkoły.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę.

§5
Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy sprzętu rehabilitacyjnego przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty
jakościowe wymagane dla bezpieczeństwa użytkowania.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji, co do jakości dostarczonego sprzętu
rehabilitacyjnego. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fabryczne i materiałowe.
2. Gwarancji nie podlegają części przewidziane przez producenta jako zużywające się.
3. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne rzeczy, Wykonawca zobowiązuje się
usunąć te wady, na swój koszt, w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zawiadomienia
o stwierdzonych wadach.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w pkt. 1 jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§7
1. W razie zwłoki w wydaniu towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia (§4), za każdy dzień zwłoki.
2. W razie zwłoki w wymianie towaru wadliwego na towar wolny od wad Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia (§4), za każdy dzień
zwłoki.
3. W razie odstąpienia od umowy jednej ze Stron – zobowiązuje się ona zapłacić drugiej karę umowną
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia (§4).
4. Kary o których mowa w §7 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek w terminie
14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego żądania zapłaty, z zastrzeżeniem pkt. 5.
5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
§8
Do wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy Strony wyznaczają:
1. ……………………………………………………........................……………... reprezentującą Wykonawcę;
2. Andrzeja Adamskiego tel. (67) 2810160 w.15, e-mail: a.adamski@szkola.hipolita.pl reprezentującego
Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§10
Wykonawca oświadcza, że dostawa towarów dla Zamawiającego wchodzi w zakres prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
§11
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Zamawiającego w ciągu
14 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający może zwrócić się do właściwego Sądu.
§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca

