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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych                                

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                                                            

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na: 

 

 

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego                             

z licencją edukacyjną 

 

 

W ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu                             

do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

                               

 

 

 CPV: 302 00 000-1 (urządzenia komputerowe) 
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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy                          

ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, REGON 002837021, tel. 58 342-31-50, faks 58 342-31-

51, strona internetowa: www.mopr.gda.pl. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                        

art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej również „ustawą-Pzp”. 

2.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,            

a następnie zbadania, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy - Pzp).  

 

 3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiot zamówienia – informacje ogólne: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu  komputerowego oraz                       

oprogramowania biurowego z licencją edukacyjną w ramach realizacji projektu 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Warunki oraz sposób realizacji zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja wraz                                            

z załącznikami.   

2. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie określonym w ofercie Wykonawcy.  

3. Szacunkowa, prognozowana liczba sprzętu w ramach zamówienia została określona                         

w treści opisu szczegółowego. Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia liczby sprzętu          

w ramach zamówienia.  

3.2. Przedmiot zamówienia – opis szczegółowy: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania                                   

biurowego z licencją edukacyjną w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Przedmiot zamówienia musi być 

fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2019, nieużywany, wolny od wad                             

i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich oraz nie będący przedmiotem 

wystaw, targów  i prezentacji. Łączną ilość zamówienia przedstawia Tabela nr 1.  
 

Tabela nr 1: 

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Szacunkowa liczba sprzętu                           

i oprogramowania                         

w ramach zamówienia  

1 KOMPUTER PRZENOŚNY – NOTEBOOK 152 

2 PAKIET OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO                                      

Z LICENCJĄ EDUKACYJNĄ 

 

152 

http://www.mopr.gda.pl/
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2. Minimalne wymagane parametry techniczne dla oferowanego sprzętu komputerowego, 

zwanego dalej (Sprzęt): 

 

KOMPUTER PRZENOŚNY – NOTEBOOK -152 szt. 

1 Typ 
Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,0" +/- 5%  

o rozdzielczości min. 1920 x 1080, matryca matowa 

2 Zastosowanie 
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych                                       

z wykorzystaniem dostępu do internetu. 

3 Procesor 

Procesor osiągający wynik min. 5000 punktów w testach „PassMark CPU 

Mark, Laptop & Portable CPU Performance” Wymóg osiągnięcia wyniku dla 

procesora, znajduje się na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html  i winien być osiągnięty na 

dzień wysłania Zapytania ofertowego (zrzut z ekranu strony z wynikami 

testów dołączony zostaje do dokumentacji postępowania).  

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących 

na rynku w dniu wysłania Zapytania ofertowego, a które wprowadzono                                 

do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach po Zapytaniu ofertowym 

Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach z dnia otwarcia 

ofert. 

4 
Pamięć 

operacyjna RAM 
W jednej kości, min. 8 GB DDR4,  

5 Dysk SSD min. 250 GB   

6 
Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 

Wbudowane głośniki stereo 

7 BIOS/UEFI 

Ustawienia hasła dla administratora 

Ustawienie sekwencji bootowania 

Obsługa procedury zarządzania dyskami GPT 

8 
Wymagania 

dodatkowe 

Wbudowane porty, złącza i wyposażenie min.:  

1x HDMI (pełnowymiarowe) 

złącza audio: mikrofonowe, słuchawkowe stereo lub combo  

min. 2  x USB typu A co najmniej 3.0 

1x RJ-45 (10/100/1000Mbps)  

moduł Wi-Fi  

port zasilania 

moduł Bluetooth 

kamera HD 

wbudowany mikrofon 

klawiatura w układzie US-QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną 

czas pracy na baterii min. 3 godziny 

touchpad 

zasilacz zewnętrzny 

9 Waga bez baterii Poniżej 3 kg 

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html
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10 Mysz 
Przewodowa, podłączana przez port USB, laserowa (min. 1000 dpi), 

dwuprzyciskowa z rolką. 

11 
System 

operacyjny 
Windows 10 64 bit PL build 1909 lub nowszy 

12 Gwarancja Minimum 60 miesięcy 

 

3. 152 szt. pakietów oprogramowania biurowego z licencją edukacyjną 

MS Office Standard 2019 MOLP EDU PL lub program równoważny. Oferowane równoważne 

oprogramowanie użytkowe musi spełniać następujące warunki: 

a) tworzenie i edycja tekstu  

b) tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych  

c) tworzenie i edycja prezentacji  

d) możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),  

e) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 

technicznej w pakiecie,  

f) wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,  

g) automatyczne wypisywanie hiperłącz,  

h) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach 

kalkulacyjnych,  

i) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych                                          

w wypadku odcięcia dopływu prądu.  

j) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, 

.DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach 

wytworzonych w MS Office 2013  

 

4.  Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia (wymagany)  –  maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

Nie dotyczy – zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.  

 

6.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – Pzp. 

       Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Pzp           

to jest Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332                             

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
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zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1802 z późn. zm.). 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału                             

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia:  

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu                      

z postępowania (według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ).  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                                    

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy - Pzp; 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa każdy                            

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3)      Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                           

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Pzp (według załączonego wzoru – załącznik                      

nr 4 do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                              

w postępowaniu.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

7.2. Termin składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego:  

1) Oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania w postępowaniu 

wykonawca składa wraz z ofertą; 

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                                    

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Pzp               

w terminie określonym w wezwaniu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności 

tych dokumentów, o których mowa wyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie                            

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty; 

3) Oświadczenie (według załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ) lub dowody,                          

o których mowa w rozdz. 7 pkt 7.1 ppkt 3 SIWZ Wykonawca przekazuje zamawiającemu,                             



 

6 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp. 

7.3. Forma składania dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez zamawiającego:  

1) Oświadczenia, o których mowa w ustawie-Pzp i w pkt 7.1. ppkt 1) i w pkt 7.1. ppkt 3) 

składane  są w oryginale. 

2) Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje 

poprzez opatrzenie kopii doumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej 

własnoręcznym podpisem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji podlega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

3) Dokumety lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz                                         

z tłumaczeniem na język polski. 

7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium   

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji składa 

dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                                   

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy                                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). 

 

8. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcjum). 

8.1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy - Pzp, w ofercie musi być wskazany pełnomocnik                   

do reprezentowania podmiotów w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu                             

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć dokument 

ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 

8.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie 

żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8.3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna 

określać m.in.:  

• podmioty składające ofertę,  

• cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, 

• zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, 

• oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy 

niż okres realizacji zamówienia). 

8.4. Umowa, o której mowa w pkt 8.2 SIWZ nie może być umową przedwstępną ani umową 

zawartą pod warunkiem zawieszającym. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6570
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6570
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6570
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9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                              

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

9.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

9.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, faks: 58 342-31-

51, e-mail: mopr@mopr.gda.pl . 

9.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia                          

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                                        

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                                        

(tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 344) [Uwaga: w przypadku 

porozumiewania się drogą elektroniczną za prawidłowo przekazany wniosek, 

zawiadomienie, informację zamawiający uważa przekazanie/przesłanie opatrzonego 

podpisem skanu danego dokumentu], z zastrzeżeniem pkt 9.6. 

9.4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

9.5.  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy                        

z treścią pisma. 

9.6. Forma pisemna jest zastrzeżona do złożenia oferty (zmiany/wycofania) wraz 

załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów o braku podstaw do wykluczenia, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy-Pzp wraz z dowodami potwierdzającymi, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu/informacji o tym, że wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej oraz pełnomocnictw i uzupełnianych, oświadczeń, 

dokumentów oraz pełnomocnictw. Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty składane 

są na adres zamawiającego w  według wyboru wykonawcy:  

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w rozumieniu ustawy z dnia                               

23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.); 

- za pośrednictwem posłańca - po telefonicznym zgłoszeniu przybycia pracownikowi 

kancelarii (tel. 58/342 31 50 lub 58/342 31 30): 

- osobiście - po telefonicznym zgłoszeniu przybycia pracownikowi kancelarii (tel. 58/342 31 

50 lub 58/342 31 30). 

mailto:mopr@mopr.gda.pl
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Zamawiający nie dopuszcza składanie wyżej wymienionych dokumentów czy oświadczeń 

poprzez środek komunikacji elektronicznej albo faks. 

9.7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jan Korenik -                         

tel. 58 342-31-59. 

9.8. Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować wyłącznie na numer 58 342-31-51. 

9.9. Korespondencję wysyłana drogą elektroniczną prosimy kierować wyłącznie na adres: 

mopr@mopr.gda.pl .  

9.10. Korespondencja  będzie  wysyłana z adresu: jan.korenik@mopr.gda.pl albo z faksu                                 

nr 58 342-31-59, które nie służą do przesyłania korespondencji przez Wykonawców. 

Korespondencja przesłana na ten adres albo faks nie będzie rejestrowana i rozpatrywana.                         

W przypadku awarii faksu nr 58 342-31-59 korespondencja może być wysyłana również z numeru 

58 342-31-51. 

 

10. Wymagania dotyczące wadium. 

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych 00/100); 

10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3)         gwarancjach bankowych; 

4)         gwarancjach ubezpieczeniowych; 

   5)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                          

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 

10.3. Dokumenty stanowiące wadium powinny mieć postać poręczenia lub gwarancji 

bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie. 

10.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: w pieniądzu (złoty) 

wyłącznie przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,                        

nr konta 92 1240 1268 1111 0010 3857 9322 (kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie 

Zamawiającego w ww. terminie). Wadium wnoszone w formie oryginałów dokumentów 

wymienionych w punkcie 10.2. ppkt 2) - 5) należy złożyć wraz z ofertą w tym samym opakowaniu 

lecz nie zszyte ani nie zbindowane z ofertą itp. 

10.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi                             

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25                                      

ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody                                   

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

mailto:mopr@mopr.gda.pl
mailto:jan.korenik@mopr.gda.pl
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10.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została   

wybrana: 

1) odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego postępowania na warunkach 

określonych w  ofercie; 

2)       zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

11.  Termin związania ofertą. 

       Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                           

z upływem terminu składania ofert. 

 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

12.1. Oferta musi być sporządzona i złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

12.2. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna. 

12.3. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                                        

do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone                                             

do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 

12.4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa,                              

to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 

oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

12.5.  Oferta wraz załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz                              

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości przyjmuje 

się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

12.6.  Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być 

parafowane przez wykonawcę. 

12.7.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.                                              

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

12.8.  Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystania z wzorów (formularz oferty, 

oświadczeń, informacji) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić 

ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje 

określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach. 

12.9.  W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                        

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu                                    
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art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1110 z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były one 

trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy - Pzp w ofercie należy wykazać,                                   

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.10.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12.11.  Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej rozwiązania 

alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

12.12.  Wykonawca wskaże w ofercie tę cześć zamówienia, której wykonanie powierzy    

podwykonawcom. 

12.13.  Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:  

Oferta przetargowa 
na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego                                                        

z licencją edukacyjną 
Nie otwierać do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godziny 14:00. 

12.14. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, 

jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty,                              

(np. z powodu braku oznaczenia „Oferta na ...” lub „nie otwierać przed ...” w przypadku 

przekazania oferty np. poprzez pocztę, kancelaria Ośrodka może dokonać jej otwarcia przed 

wyznaczonym terminem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Ośrodku dotyczącymi 

korespondencji, - co spowoduje odrzucenie oferty). 

12.15. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona bez otwierania. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu na który należy 

zwrócić ofertę oferta zostanie otwarta na publicznej sesji otwarcia ofert  w celu ustalenia adresu. 

12.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania                         

do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie                                         

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta to jest w kopercie odpowiednio 

oznakowanej, napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

12.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę                               

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak 

wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane                        

w ten sam sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 

postępowania wykonawcy oraz zgodność z danymi zamieszczonymi na kopercie oferty 

wycofywanej oferty, koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. W przypadku braku 

możliwości identyfikacji, której oferty dotyczy wycofanie oferty będą otwierane. 

 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 4, parter, (Kancelaria    

zamawiającego) w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godz. 13:45. 
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- za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w rozumieniu ustawy z dnia                                 

23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.); 

- za pośrednictwem posłańca - po telefonicznym zgłoszeniu przybycia pracownikowi 

kancelarii (tel. 58/342 31 50 lub 58/342 31 30): 

- osobiście - po telefonicznym zgłoszeniu przybycia pracownikowi kancelarii (tel. 58/342 31 

50 lub 58/342 31 30). 

13.2. Oferty będą otwierane w dniu 17 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00 w sali numer                               

13 (parter - przy portierni), w siedzibie zamawiającego przy ul. Konrada Leczkowa 1A. Chęć 

uczestnictwa w otwarciu ofert należy zgłosić telefonicznie na nr 58 342 31 59 osobie 

prowadzącej postępowanie najpóźniej 1 godzinę przed terminem otwarcia ofert. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Cenę należy obliczyć na podstawie informacji wskazanych w SIWZ oraz podanych w treści 

formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.   

2. Łączna cena ofertowa brutto (zawierająca podatek VAT) musi uwzględniać wszystkie 

czynniki cenotwórcze, wszelkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia – 

wynikające z treści SIWZ wraz z załącznikami. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich 

złotych. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Łączna cena oferty                                  

w ramach zamówienia stanowi maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, które może 

przysługiwać Wykonawcy w związku z realizacją umowy. W celu określenia ceny oferty                       

w Formularzu oferty Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych sprzętu. 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów                               

i usług, Wykonawca do ceny oferty, na potrzeby badania i porównania ofert, doliczy podatek                           

od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.                             

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę sprzętu, którego zakup będzie prowadzić do jego 

powstania.  

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                              

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Kryteriami wyboru oferty są:  

1. Cena – znaczenie kryterium 60%. 
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Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe proporcjonalnie 

mniej, według formuły: 

(Cn/Cof.b. x 100) x 60% = liczba punktów, gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, 

Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały, 

60% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

2. Termin dostawy –  znaczenie kryterium 20%. Przy czym termin dostawy nie może być 

dłuższy niż 30 dni. 

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 punktów. 

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

(Tn/Tof.b. x 100) x 20% = liczba punktów, gdzie: 

Tn – najkrótszy termin dostawy spośród ofert nieodrzuconych, 

Tof.b – termin dostawy oferty badanej nieodrzuconej, 

100 – wskaźnik stały, 

20% – procentowe znaczenie kryterium termin dostawy. 

3. Gwarancja –  znaczenie kryterium 20%. Przy czym okres gwarancji nie może być 

krótszy niż podano w opisie przedmiotu zamówienia. 

Dla kryterium gwarancja zostanie zastosowana wprost następująca punktacja: 

Liczba miesięcy gwarancji Ilość punktów 

mniej niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona 

60 miesięcy i powyżej   15  pkt 

72 miesiące i powyżej   20 pkt 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.1.    Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony                                

w informacji przesłanej po wysłaniu zawiadomienia o wynikach postępowania. Termin ten może 

ulec zmianie w przypadku złożenia środków odwoławczych przez któregoś z wykonawców.                          

O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego.  

16.2.      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

1) przekazać dane, które zostaną wstawione do umowy jeżeli nie wynikają one                            

ze złożonej oferty wraz z załącznikami; 

2) przedłożyć do wglądu tuż przed podpisaniem umowy dowód osobisty; 
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3) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4) osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 

umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty; 

5) przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą,  w wypadku dołączenia do oferty 

pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy - Pzp) tylko do reprezentowania ich                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo                       

do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, 

Zamawiający wymagać będzie przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców 

występujących wspólnie.  

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 

ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę na takich warunkach. Zmiany umowy. 

18.1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

18.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                                        

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna                                  

z okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp. 

18.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy                               

w przypadku: 

1) wystąpienia jednej z okoliczności zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp. 

2) zmiany ceny w przypadku wystąpienia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku 

ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług; 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

Wykonawcom, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy - Pzp.  
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20. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamówienie nie zostało podzielone na części: 

 

 21. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę. 

Nie dotyczy. 

 

 22. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

23. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, 

jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

       Zamawiający  przewiduje udzielenie takich zamówień. 

 

24. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

25. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

 Adres poczty elektroniczne: mopr@mopr.gda.pl ; 

       Adres strony internetowej: www.mopr.gda.pl .  

 

26. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 

obcych. 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.  

 

27. Aukcja elektroniczna. 

 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 

zwrot. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

mailto:mopr@mopr.gda.pl
http://www.mopr.gda.pl/
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29. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a                          

ust. 2 ustawy - Pzp. 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 

zamówienia. 

 

30. Klauzula informacyjna RODO i informacje na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy-Pzp. 

        30.1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO), tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, jego przepisy mają 

także zastosowanie do udzielenia zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Z tego 

względu w załączeniu zamieszczamy klauzulę informacyjną z art. 13 RODO w celu związanym                               

z niniejszym postępowaniem.  

        30.2.   Informacje na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy-Pzp. 

1) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania                                  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

31. Załączniki do specyfikacji: 

1) wzór umowy; 

2) druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty; 

3) wzór  oświadczenia; 

4) wzór listy/informacji; 

5) klauzula informacyjna z art. 13 RODO. 

                                                                                                                  

                                                                                                 Zatwierdzam: 

                                                                                                                        Z up. Dyrektora 

                                                                                                                    Mirosław Żmudziński 
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Wzór umowy 

załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

 

UMOWA Nr: PS.WOT.I.346-3(       )/20 

zawarta w Gdańsku w dniu ……………………................ 2020 r. 

pomiędzy: 

Gminą Miastem Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969 (nabywca) - 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą przy ul. Konrada Leczkowa 1A,  

80-432 Gdańsk (odbiorca-płatnik), 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………………,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

z siedzibą w ……………………………………………………………………………….…………………………………..., 

NIP………………………………………………………,                                                 

REGON …………………………………………………………..……. 

reprezentowaną przez ………………………………………………..………………………………………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

Kserokopia powyższego wpisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę 

sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego” w trybie przetargu nieograniczonego 

– art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiera się umowę                    

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa Zamawiającemu: 

a) 152 szt. komputerów typu „NOTEBOOK” 

b) 152 szt. licencji  

- szczegółowo  określonych w Szczegółowej Specyfikacji Dostawy stanowiącej Załącznik Nr 2 do 

niniejszej umowy oraz będącej jej integralną częścią. 

2. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z ofertą złożoną 

przez Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

stanowiącą wraz z załącznikami do niej Załącznik Nr 3 do umowy.  

3. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1a, 80-432 Gdańsk. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawy, o których mowa  w § 1 w terminie  ….... 

dni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia z deklaracjami 

zgodności CE. 

§ 3 

1. Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia następować będzie w postaci pisemnego 

protokołu odbioru zawierającego, co najmniej następujące dane: datę i miejsce sporządzenia 

protokołu, datę dokonania odbioru, oświadczenie Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez 

zastrzeżeń, czy też zgłasza zastrzeżenia wraz z ich opisem. 

2. W razie odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, sporządza się protokół 

podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru.  

W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność ta zostanie 

zaznaczona w treści protokołu. 

3. Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wartość dostawy urządzeń i oprogramowania komputerowego ujętych                               

w § 1 ust.1 lit. a, b, na kwotę netto w wysokości …………….. zł (słownie: ………… złotych), 

powiększoną  o 23 % podatek VAT, tj. ………….. zł (słownie: ………………… złotych), co daje razem 

kwotę …………… zł brutto (słownie: ………………………. złotych). 

2. Łączna wartość wynagrodzenia WYKONAWCY za usługi i dostawę objęte niniejszą umową nie 

może  przekroczyć  kwoty: ……………… brutto (słownie: ………… złotych), która jest sumą kwoty 

brutto i kwoty netto określonej w ust. 1.  

3. ZAMAWIAJĄCY- Płatnik, na którego zostaną wystawione faktury, naliczy i przekaże do Urzędu 

Skarbowego podatek VAT od zakupu urządzeń przenośnych. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę                                     

w związku z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurowała: Gmina Miasto 

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969 (nabywca) - Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk (odbiorca-

płatnik), 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług 

będzie wystawiał rachunek. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca 

wyraża zgodę, na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego mu wynagrodzenia, kwoty 

stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo         

do odliczania, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. W dniu zawarcia 

umowy Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do umowy. 
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6. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy nr …………………………………….. w terminie 

21 dni, licząc od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym 

faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury VAT 

stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia nie zawierający zastrzeżeń. 

7. Odbiorca/płatnik może dokonywać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru  

i usług w brzmieniu obowiązującym od 01 lipca 2018 r. 

8. Zamawiający, przed dokonaniem zapłaty tj. na dzień zlecenia przelewu, dokona weryfikacji 

obecności na Białej Liście, rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na Fakturze.   

W przypadku braku na Białej Liście na dzień zlecenia przelewu, rachunku bankowego, 

wskazanego przez Wykonawcę na Fakturze, Zamawiający poinformuje o tym naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego dla Zleceniobiorcy. 

 

§ 5 

1. W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu umowy, zgłoszonych na piśmie przez 

Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 6, Zamawiający                                 

ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad lub usterek. W takim 

wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub 

usterek. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane w terminie. 

2. Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… letnią/miesięczną gwarancję na ………………………… 

2. Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zgłoszenie awarii lub usterki może nastąpić w formie faksu lub e-mail, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest potwierdzić odbiór zgłoszenia. 

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność 3-krotnej naprawy tego 

samego sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego 

elementu przedmiotu umowy na nowy element. 

5. W przypadku gdy do sprzętu, podzespołu lub urządzenia zostanie dołączona karta 

gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone niniejszą 

umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.                                       

W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy do Zamawiającego. 

6. Wykonawca udziela bezwarunkowego uprawnienia do rozbudowy urządzeń przez 

Zamawiającego (otwieranie obudowy bez utraty gwarancji). 
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7. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia uszkodzonego dysku twardego 

u Zamawiającego w przypadku jego naprawy gwarancyjnej. 

8. W sprawach naprawy lub gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie  

z punktem serwisowym Wykonawcy: ul. …………….., tel.: ………., fax: …………………,  e-mail: 

…………………………. 

 lub bezpośrednio u producenta komputerów  - zgłoszenie internetowe. 

9. W razie przeniesienia przedmiotu dostawy przez Zamawiającego na inny podmiot ten inny 

podmiot ma wszelkie prawa z umowy, w szczególności w zakresie napraw, gwarancji, licencji, 

aktualizacji i kar umownych. 

10. W sprawach dostawy Wykonawca kontaktować się będzie z następującymi osobami                                

po stronie Zamawiającego: …………………., tel. …………………., fax. ………………., kom.  

………………………., e-mail: ……………………… . 

11. Jeżeli Zamawiający będzie prowadził postępowanie na zlecenie serwisu pogwarancyjnego dla 

przedmiotu umowy lub jego części na warunkach analogicznych do warunków 

gwarancyjnych, Wykonawca ma obowiązek przedstawić ofertę na jego wykonanie,                                   

na warunkach analogicznych do gwarancji. 

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatną możliwość sprawdzenia statusu gwarancji 

poprzez stronę producenta po podaniu unikatowego numeru urządzenia oraz nieodpłatne 

pobieranie najnowszych uaktualnień, sterowników itp. także po wygaśnięciu gwarancji 

przedmiotu dostawy. 

§ 7 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać 

będzie odszkodowanie w formie kar umownych: 

1) w wysokości 10 % wartości zamówienia, to jest w kwocie ………………… zł (słownie: 

…………………….. złotych …… /100), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca nie wypełni 

zobowiązania z § 6 ust. 11 umowy; 

2) w wysokości 0,8% wartości zamówienia, to jest w kwocie ……………. zł (słownie: ………………. 

złotych … /100), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 

przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 umowy. Maksymalnie do                           

15 % kwoty całości wynagrodzenia; 

3) w wysokości 0,3% wartości zamówienia, to jest w kwocie ………….. zł   (słownie: 

…………………………. złotych … /100), za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin 

realizacji zobowiązania gwarancyjnego świadczonego przez Wykonawcę lub 

zobowiązania z § 6 ust. 11 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że programy komputerowe, które zostaną dostarczone  

w ramach niniejszej umowy, są licencjonowane i posiada uprawnienia  

do odsprzedaży Zamawiającemu. 

2. Licencje, objęta niniejszą umową obejmuje określone w art. 74 i 75 ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji i jest udzielona na czas 

nieoznaczony. 

§ 9 

W razie opóźnień w zapłacie wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca uprawniony jest 

do żądania od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek. 

 

§ 10 

W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, w terminie ściśle określonym w umowie, 

stwierdzonego w protokole, Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo do odstąpienia                                   

od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawcy nie należy się wówczas żadne 

wynagrodzenie ani zwrot kosztów. 

 

§ 11 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w postaci podpisanego aneksu. 

2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika                         

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany                        

te są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843                                             

z późn. zm.) kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                               

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. 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. 
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§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – kserokopia ……..………………, 

Załącznik nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Dostawy, 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z załącznikami, 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie. 

 

 

 

 

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

      Zamawiający                                                                Wykonawca 
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Wzór formularza oferty 

załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

 
FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku                            

z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Konrada Leczkowa 1A,  

80-432 Gdańsk 
(jednostka Gminy Miasta Gdańska) 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego  z licencją edukacyjną w ramach 

realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii 

COVID-19”, 

 

Ja/ My niżej podpisany/i: 

 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
 (należy podać imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA: w przypadku gdy 

umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy należy wraz z ofertą złożyć 

pełnomocnictwo). 

 

działając/y w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa 

Wykonawcy 
 

Adres 
 

 

REGON  NIP  

Nr telefonu  

e-mail do 

kontaktu 
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1. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

Nazwa Sprzętu 
Cena jednostkowa NETTO 

PLN (1szt.)  

Cena jednostkowa BRUTTO 

PLN (1 szt.)  

Liczba 

(szacunkowa 

liczba sztuk) 

ZAMÓWIENIE  

Łączna cena BRUTTO  

Cena jednostkowa z kolumny nr 4 x Liczba szt. 

z kolumny nr 5. 

1 2 3 4 5 6 

1

. 

KOMPUTER 

PRZENOŚNY 

OPISANY W 

OPZ 
…………………… zł netto 
   (Należy wpisać) 

 

 

 

………………… zł brutto 
  (Należy wpisać) 

 

 

152 …………………………..………. zł brutto 
                (Należy wpisać) 

2 

PAKIET 

OPROGRAM

OWANIA 

BIUROWEGO                                      

Z LICENCJĄ 

EDUKACYJNĄ 
…………………… zł netto 
   (Należy wpisać) 

 

 

 

………………… zł brutto 
  (Należy wpisać) 

 

 

152 
…………………………..………. zł brutto 
                (Należy wpisać) 

                                                                            RAZEM CENA OFERTY 
…………………………..………. zł brutto 
                (Należy wpisać) 

 

* Cenę oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT),                                

w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę oferty w wartości brutto (łącznie z podatkiem 

VAT). Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w innych krajach określa cenę oferty w PLN w kwocie netto 

(bez podatku VAT). CENĘ NALEŻY WPISAĆ W SPOSÓB CZYTELNY. W cenie oferty należy ująć wszystkie elementy cenotwórcze.  

 

 

2. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – 

informuję/emy, że: 
(należy zaznaczyć właściwy wariant „x”) 

 1. wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2020 r., poz. 106,                    

z późn. zm.):  

 

……………………………………….. 

                  

 2. wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2020 r., poz. 106,                     

z późn. zm.) w niżej wymienionym zakresie: 

 

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

 

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

(W przypadku wyboru wariantu 2. Należy  wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego) 

Wartość towarów lub usług wskazanych powyżej, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego (wartość bez kwoty 

podatku): 

 

 …........................... zł netto (słownie: …...................................................................................................) 
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W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego, że wybór oferty będzie prowadzić                                   

do powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający uzna, iż wybór jego oferty nie będzie prowadził do takiego obowiązku. 

 

3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie  na warunkach określonych w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – w tym ze wszystkimi załącznikami – i  nie 

wnosimy do jej treści zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy. Nie wnosimy do treści umowy 

zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy                               

na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że udzielimy ………………………. miesięcy gwarancji licząc od dnia dostawy. 

                                                      (Należy wpisać w pełnych miesiącach) 

7. Oferujemy termin dostawy …………………… dni od dnia zawarcia umowy. 

                                                                           (Należy wpisać w pełnych dniach) 

8. Oferujemy następujący Sprzęt (należy uzupełnić w wyznaczonych miejscach): 

 

KOMPUTER 

PRZENOŚNY 

WSKAZANY W OPZ 

 

 

Nazwa producenta:       ……………………………………….……………….……………………..  

 

 

Typ / model urządzenia jednoznacznie wskazujący konfigurację:  

 

 

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

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

 

 

Model procesora: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

OPROGRMOWANIE 

BIUROWEGO                                      

Z LICENCJĄ 

EDUKACYJNĄ 

 

 

 

 

 

Nazwa oprogramowania:       ……………………………………….……………….…………………..         

 

 

9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres                             

30 dni  od upływu terminu składania ofert. 

10.  Oświadczamy, że akceptujemy 21–dniowy termin płatności – zgodnie z zapisami 

umowy. 

11.  Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, nie uwzględnione w cenie 

oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 
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12.  Informujemy, że odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                    

o działalności gospodarczej znajduje się 

 

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

             Należy podać adres strony internetowej właściwego rejestru lub CEIDG. 

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do …… informacje  

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Jako wykazanie o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy,  iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wskazujemy: ……………………………………….. 

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

14.  Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom następującą część zamówienia: 

           a) …………………………………………….     ……………………………………………………………………………………. 

           b) …………………………………………….    …………………………………………………………………………………….. 

                   [cześć zamówienia]                                                     [nazwa i adres podwykonawcy] 

15. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty wynagrodzenie za wykonane 

dostawy należy przekazywać na konto: ……………………………………………………………………………… 

. 

16. Wadium w kwocie ……………………………….. zł zostało wniesione w dniu ……………… w formie:                       

……………………………………………………………………. . 

              Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ……………………………………………………………………. 

17. Ponadto oświadczam, że jestem: …………………………………………………………………………………….. 

                                                                                        [wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo] 

18.       Oświadczamy, że: 

1) znamy i przestrzegamy wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                         

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”; 

2) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu; 

3) przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach 

związanych z niniejszym Postępowaniem. 

19. Ofertę niniejszą składam na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

20.      Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
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1) ….......................................................................................................................................... 

2) ….......................................................................................................................................... 

3) ….......................................................................................................................................... 

4) ….......................................................................................................................................... 

5) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Miejscowość i data  

Nazwa i adres 

Wykonawcy/Pełnomocnika 
 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika 

 Nazwisko i imię  Podpis osoby 

 

  

1.    

2.    

3.   

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione  do reprezentowania firmy. 
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Wzór oświadczenia 

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

                                                                                

                                                                                 Zamawiający: 

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                              

w Gdańsku 

   ul. Konrada Leczkowa 1A 

                                                                                                    80-432 Gdańsk 

   (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,                            

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………….

………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa                         

do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjną (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (oznaczenie 

zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy - Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

              (podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania                                   

na podstawie art. …………. ustawy - Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy - Pzp). Jednocześnie oświadczam,                                

że  w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy - Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

               (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

               (podpis) 
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Wzór listy/informacji 

Załącznik  nr 4  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

                                                                                                                           

                                                                                                                                        Zamawiający: 

            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                              

w Gdańsku 

         ul. Konrada Leczkowa 1A 

     80-432 Gdańsk  
   (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności                             

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa                            

do reprezentacji) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjną nawiązując                          

do zamieszczonej w dniu …………………………………. na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy - Pzp                  

oświadczamy, że: 

1. Składamy listę podmiotów, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu razem                          

z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                          

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 369): 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

   

   

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

         (podpis) 
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2. nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w niniejszym postępowaniu. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                    ………………………………………… 

                                                                                       (podpis) 

 

 

 

* - należy wypełnić pkt. 1 albo  pkt. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy - Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia                                

na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                          

w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,                                    

że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                                  

o udzielenie zamówienia. 
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Klauzula informacyjna 

Załącznik  nr 5  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem                                                                      

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jednostka organizacyjna Miasta 

Gdańska - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w 80-432 Gdańsk                             

ul. Konrada Leczkowa 1A. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się                            

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@mopr.gda.pl lub pod adresem: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówień publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej „ustawa 

Pzp”. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji przez 

okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 
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c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO**, 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana jest niezgodne  

z prawem. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 


