
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

O F E R T A 
 

 

 

 

 

    Zespół Szkół Technicznych 

    ul. Milewskiego 3b 

                                                62-700 Turek 
Odpowiadając na  ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest  

wykonanie zadania 

Dostawa oprogramowania komputerowego do  pracowni fryzjerskiej  

Zespołu Szkół Technicznych  

im. Gen. Prof.. S. Kaliskiego w Turku  

– zgodnie z asortymentem wymienionym w załączniku nr 5 do SIWZ 

1/ Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami  i wymaganiami określonymi   

w ogłoszeniu o przetargu i  warunkami określonymi w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SIWZ, za cenę: 

cena netto .................................... zł.  słownie  (złotych)....................................................... 

podatek VAT  23%    kwota: ................................................................................ 

cena brutto ................................... zł. słownie (złotych) .......................................................... 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie ______ *dni od dnia zawarcia 

umowy. 

(należy wpisać: liczbę dni – jednakże nie więcej niż 21 dni)* 

Cena zawiera wszystkie koszty wynikające  z zakresu przedmiotu zamówienia. 

2/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3/ Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni (licząc od 

ostatecznego terminu składania ofert). 

4/ Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania. 

  5/ Zamówienie zamierzamy wykonać sami /zamierzamy zlecić podwykonawcom w części 

……………………………………………………………………... 

 - niepotrzebne skreślić 

6/ Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ został przez nas 

zaakceptowany. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 



 

 

7/  Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy. 

  

8/ Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres : 

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

tel. nr :………………………..faks :…………………………………... 

9/ Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 

16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm./. 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawcy należącego do grupy kapitałowej proszę o przekreślenie pkt 9  

w całości i dołączenie listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

10/ Na kolejno ......... ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

Załącznikami do niniejszej oferty są : 

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

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

Podpisano 

............................................................ 
/ osoba(y) uprawniona po stronie Wykonawcy/ 

 

  Miejscowość i  data :……………………… 



                                              

             

                                                        UMOWA  Nr                                            Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

zawarta dnia …………….. w Turku pomiędzy:  

Zespołem Szkół Technicznych im. Gen. Prof. S. Kaliskiego w Turku ul. Milewskiego 3b,  

62-700 Turek,  który reprezentuje: 

Dyrektor Szkoły – Wioletta Adamiak 

zwanym dalej  Zamawiającym 

a..............................................z siedzibą w .....................................wpisanym w 

....................................................reprezentowanym przez:……………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 

Podstawa umowy 
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po 

przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

postępowania przetargowego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. 

zmianami). 

§ 2 

Przedmiot umowy 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Dostawa oprogramowania 

kompuerowego do  pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół Technicznych  

im. Gen. Prof.. S. Kaliskiego w Turku  

 

 

§ 3 

Cena i warunki płatności 
1. Wartość umowy wynosi  

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

.................. zł brutto (słownie: ......................................... zł.)  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej 

realizacją, w tym też: koszt dostarczenia oraz wszelkie należne podatki. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawa do 

zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia. 

3. Strony ustalają, że zapłata za sprzęt nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po 

dostarczeniu sprzętu i podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo - odbiorczego. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności na osoby trzecie. 

 

 

 



 

 

§ 4 

Termin i warunki realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt wymieniony w § 2 na 

warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, że sprzęt spełnia 

wymagane polskim prawem normy oraz jest wolny od wad prawnych. 

2. Wykonawca gwarantuje dostawę nowego, nieużywanego sprzętu wymienionego w § 2 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca dostarczy sprzęt do Zespołu Szkól Technicznych w Turku własnym 

środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko w terminie do dnia ………………. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z 

jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy. W takim przypadku 

będą naliczane kary umowne w wysokości jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

5. Odbioru sprzętu dokonuje się wyłącznie na piśmie. 

 

§ 5 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

sprzętu . 

2. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z 

opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia 

praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na 

znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w 

związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 6 

Gwarancja jakości , reklamacje 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt dostarczony w ramach umowy jest 

wolny od wad fizycznych w rozumieniu § 5. Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne towaru. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem kartę gwarancyjną i 

warunki gwarancji. 

3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi ……….. , licząc od daty dostarczenia 

sprzętu i potwierdzenia pisemnego. 

4. Wykonawca odpowiada z tytułu gwarancji jakości zarówno za wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak 

i wszystkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub 

gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 

terminu obowiązywania gwarancji.  

5. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Wykonawca zobowiązuje się do 

wymiany sprzętu w ciągu 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad (zgłoszenie 

telefoniczne, potwierdzone faksem na nr.......................................). 

 

§ 7 

Odpowiedzialność stron umowy 
1. W przypadku nie dostarczenia sprzętu w terminie określonym w § 4 ust. 3 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 



2. W przypadku nie dokonania wymiany sprzętu wadliwego na wolny od wad w terminie 

opisanym w § 6 ust. 5, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

przedmiotu umowy,  określonego w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,   określonego w § 3 ust.1 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

Zamiana stron umowy oraz podwykonawstwo 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie 

innym niż wskazanym przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 

którym zleca wykonanie części lub całości przedmiotu umowy.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego ust. 1 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz żądania kary umownej określonej w § 7 ust. 3. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy  

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art.145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Niezależnie od powyższych kar oraz od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia trwającego dłużej niż 10 

dni , liczonego od terminu określonego w umowie 

b) innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz 

przepisów prawa  

 

§ 10  

Zmiany postanowień umowy  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

przypadkach: 

 zmiana podyktowana zmianą przepisów prawa 

 

§ 11 

 

Postanowienia końcowe 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 



3. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 

egzemplarze dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych.  

 

 

§ 12 

Rozstrzyganie sporów 
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 



 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ                        

Pieczęć firmowa wykonawcy 

                        

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zmianami) oświadczam, że: 

  

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie, 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

………………………………….. 

( pieczątka i podpis Wykonawcy 

 lub jego uprawnionego przedstawiciela) 

 

 

Data: ……………………………… 

 



 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ                        

Pieczęć firmowa wykonawcy 

                        

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

Z ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 

póź. zmianami). 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

 

 

………………………………….. 

( pieczątka i podpis Wykonawcy 

 lub jego uprawnionego przedstawiciela) 

 

 

Data: ……………………………… 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

SZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do celów dydaktycznych nieograniczonych 

czasowo licencji niżej wymienionego oprogramowania: 

Pełny pakiet oprogramowania komputerowego w wersji edukacyjnej do projektowania fryzur 

pod platformę MS Windows, w polskiej wersji językowej, w ilości 11 licencji 

jednostanowiskowych. Program komputerowy musi dawać użytkownikowi możliwość 

wizualizacji propozycji projektów fryzur. Program ma posiadać możliwość uwzględnienia 

wszystkich cech niezbędnych w projektowaniu fryzur tj. wybór koloru, formy, struktury czy 

długości włosów oraz analizę wybranych fryzur pod kątem dopasowania do kształtu twarzy 

czy sylwetki. Program musi posiadać możliwość pokazania wybranego strzyżenia w różnych 

wariantach kolorystycznych, aby móc zobaczyć ich wpływ na wygląd modela. Program 

powinien również posiadać możliwość skracania wybranych elementów fryzury, aby pokazać 

wpływ tych zmian na wygląd fryzury i dopasowanie do oczekiwań modela, a także posiadać 

możliwość zapisywania wybranych fryzur w katalogu. 

 Program musi posiadać możliwość zaimportowania własnego zdjęcia modela do 

programu komputerowego oraz możliwość pracy na wbudowanych modelach.  

Oprogramowanie ma dawać użytkownikowi możliwość przeglądu całej bazy fryzur na 

wybranym modelu, a także możliwość porównywaniu przynajmniej dwóch ze sobą. 

Użytkownik ma mieć możliwość pracy na gotowych projektach fryzur, ale także możliwość 

ich edytowania. Użytkownik musi mieć również możliwość zapisania własnego projektu 

lokalnie na stacji roboczej oraz możliwość wydrukowania jej.  

 Interfejs użytkownika powinien być prosty i przejrzysty, a projektowanie danej 

fryzury nie powinno wymagać od użytkownika zaawansowanych umiejętności obróbki grafiki 

komputerowej. Program powinien zawierać bogaty katalog fryzur, przynajmniej 700 modeli 

fryzur męskich i damskich. 

 Program musi działać pod systemami z rodziny MS Windows w wersjach: Windows 

XP, Windows  Vista, Windows 7 i Windows 8. 
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