Nr sprawy 7/2017
Zamawiający:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Romualda Twardowskiego
ul. Partyzantów 46
24 – 100 Puławy
tel. 81 888 58 50
e-mail: psmpulawy@poczta.onet.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
ZAKUP KOMPUTERA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego poniżej kwoty
30.000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Puławy, dnia 21 grudnia 2017 r.
Zatwierdził:
Dyrektor

Stanisława Małgorzata Ziemnicka

......................................................
(pieczęć jednostki Zamawiającego
dla której realizowane jest zamówienie)

Puławy, dnia 21 grudnia. 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
na zakup KOMPUTERA
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)
1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego:
Państwowa szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego Puławach,
ul. Partyzantów 46, 24-100 Puławy
e-mail: psmpulawy@poczta.onet.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup KOMPUTERA dla PSM I st. im. R. Twardowskiego w Puławach
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
procesor Intel Core i3
płyta gł. ze zintegrowaną kartą graficzną i dźwiękiem
pamieć - 4GB RAM
HDD - 2TB, SATA-III, 64MB
nagrywarka DVD
OS Windows
sieć - Lan, Wi-Fi
a) warunki płatności: przelew do 29 grudnia 2017 r.
b) Termin wykonania zamówienia – 27-28 grudnia 2017 r.
3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
a) osobiście w siedzibie: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. R.
Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy ul. Partyzantów 46
b) przesłać na adres: osobiście w siedzibie: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
R. Twardowskiego w Puławach 24-100 Puławy ul. Partyzantów 46
c) w wersji elektronicznej na e-mail: psmpulawy@poczta.onet.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23 grudnia 2017 r.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
b) podpisany wzór umowy;
c) oświadczenie wykonawcy o uprawnieniach do wykonywania określonej
działalności lub czynności(odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji gospodarczej

(pieczęd Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

.......................................................................................................................................................
pełna nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę

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

tel. ...................... fax. ........................... e-mail ...............................

W postępowaniu na …………………………………………………………………………… .

oferujemy realizację zamówienia zgodnie
w istotnych warunków zamówienia za kwotę:

ze

wszystkimi

wymaganiami

zawartymi

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

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

Termin realizacji zamówienia – ………………………. . data........................................
..........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty )

Załączniki:

1.
2.
3.
4.

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

(pieczęd Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium
wykonalności ……………………………………………………………….. .

(imię i nazwisko)_________________________________________________________
reprezentując firmę (nazwa firmy)____________________________________________
_______________________________________________________________________

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze ..........................................................
oświadczamy, że spełniamy warunki zgodnie z którymi:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
5. cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
6. wszystkie zapisane strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta
składa się z ..................... stron.

Data ..................................................
________________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

U M O W A NR 7/2017
Zawarta dnia ........................................ 2017 r. w Puławach, pomiędzy:
Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach, z
siedzibą przy ulicy Partyzantów 46 w Puławach, reprezentowaną przez:
1. Stanisławę Małgorzatę Ziemnicką - Dyrektora szkoły
zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,
a
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony,
W wyniku przeprowadzenia uproszonego postępowania o wartości poniżej
równowartości kwoty 30 000 euro, zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup komputera dla potrzeb Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne
czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z
zachowaniem umówionych terminów oraz należytej staranności.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja z przeprowadzonego
rozpoznania cenowego oraz oferta Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie: do 27-28
grudnia 2017 r.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto: ...................... zł.,
(słownie : ..................................... .......................................................................... )
§4
1. Wykonawca otrzyma określone w § 3 wynagrodzenie po wykonaniu zamówienia,
potwierdzonego protokołem odbioru i po złożeniu faktury.
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do
..14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z podpisanym przez
strony protokołem odbioru.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku
Zamawiającego, na konto Wykonawcy nr .......................................................
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad w otrzymanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do 7 dni od
daty zgłoszenia.
3. Wykonawca udziela ...36.. miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru
zamówienia.

4. Towar będzie dostarczony Zamawiającemu przez Wykonawcę bez ponoszenia z tego
tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§6
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z
niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
§7
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień licząc od następnego dnia po
upływie terminu umownego wykonania do dnia zgłoszenia do odbioru gotowego przedmiotu
odbioru,
b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w
wysokości 1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy, za każdy dzień
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru.

§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U., Nr 16/64, poz. 93 z
późn. zm.).
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą
Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie
Sąd w Puławach
§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający :
.................................................
/pieczęć i podpis/

Wykonawca :
..................................................
/pieczęć i podpis/

Miejscowość .Puławy,, dnia ....................................... 2017 roku.

