
 

 

 

Lublin, dn. 25.11.2016 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

(sygn. postępowania u Zamawiającego 1-RPLU.03.07.00-06-0226/16) 

 

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu  

„Wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku 

oraz głosu w laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego”. 

Wybór wykonawcy będzie odbywał się według procedury zasady konkurencyjności, 

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

( t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164  z późn. zm.) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Biuro Ekspertyz Sądowych sp. z o.o.  

20 – 469 Lublin 

ul. Budowlana 26 

Telefon: 81 5349378  

Fax: 81 5349378 

Mail biuro@ekspertyzy.net.pl 

Osoba do kontaktu Artur Przybyś 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 

Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, realizowanego w ramach projektu Wprowadzenie nowych 

usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w 

laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego. 

2. Wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, liczbę oraz wymagane parametry techniczne 

Zamawiający określił w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 

do zaproszenia. Druk ten stanowi jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy, który po 

wypełnieniu cen Wykonawca zobligowany będzie złożyć wraz z ofertą.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający podał w zapytaniu ofertowym, czy też załącznikach do zapytania, w 

szczególności w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, nazwy producenta,  
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nazwy konkretnego produktu, wskazanie modeli, służyć to powinno tylko określeniu pewnego 

standardu, nie jest celem Zamawiającego wskazanie konkretnego rozwiązania.  

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Poprzez produkt równoważny 

Zamawiający rozumie sprzęt lub oprogramowanie o parametrach technicznych, technologii, 

funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w niniejszym zapytaniu. 

Przedstawione przez Zamawiającego rozwiązania stanowią poziom minimalny parametrów 

technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.  

5. Termin realizacji przedmiotu postępowania ustala się maksymalnie do  10 dni od daty podpisania 

umowy. 

6. Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego, wskazana w części I niniejszego zapytania.  

Kod CPV 30213300-8  

Kod CPV 30213100-6 

Kod CPV 48761000-0 

Kod CPV 48310000-4 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia:  

1) wraz z pełnym kompletem oprogramowania i dodatkowych elementów dostarczonych przez 

producenta,  

2) wraz z okablowaniem niezbędnym do uruchomienia zestawu, 

3) fabrycznie nowy, kompletny, nie używany wcześniej w innych projektach,  

4) wolny od wad technicznych i prawnych, najwyższej jakości, I gatunku,  

5) zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, do którego należy Polska, co zgodnie 

z ww. wymogami oznacza, że będzie to sprzęt nowy, posiadający stosowny pakiet usług 

gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z tego obszaru oraz posiadający deklarację 

zgodności dla oferowanego sprzętu,  

6) gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie,  

7) posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa, w tym 

dotyczące oznaczenia CE.  

8. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z oprogramowania wchodzącego w skład sprzętu 

komputerowego – oprogramowanie do zarządzania danym sprzętem komputerowym na czas 

nieokreślony, bez możliwości wypowiedzenia prawa do użytkowania, na polach eksploatacji 

określonych przez producenta oprogramowania. 

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania.  
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2) terminowej dostawy do siedziby BES w Lublinie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

fabrycznie nowego sprzętu, w oryginalnym opakowaniu, gotowego do pracy, o parametrach 

nie gorszych niż wskazano w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 

3) podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i udzielenia gwarancji zgodnej z gwarancją 

zaoferowaną w formularzu oferty, jednak nie krótszą niż 24 miesiące od daty protokolarnego 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I INFORMACJI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują mailowo lub pisemnie.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

dokumenty oraz informacje mailowo każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.  

3. Domniemywa się, że pismo przesłane przez Zamawiającego na adres email podany przez 

Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować zgodnie z wyborem: 

pisemnie na adres Biuro Ekspertyz Sądowych, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, mailowo na 

adres biuro@ekspertyzy.net.pl. 

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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

terminu składania ofert.  

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA I ZŁOŻENIA OFERT 

1. Ofertę składa się w języku polskim, w formie pisemnej na adres: Biuro Ekspertyz Sądowych, ul. 

Budowlana 26, 20-469 Lublin, VII piętro. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.  

3. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) Uzupełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia;  

2) Uzupełnioną specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia ( formularz asortymentowo – 

cenowy ) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia; 

3) Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 4.  

4) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
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ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów, o których mowa w niniejszym punkcie. 

4. Zaleca się złożenie oferty na wzorach formularzy przygotowanych przez Zamawiającego – wg 

załączników do niniejszego zaproszenia. W przypadku przygotowania oferty na innych 

formularzach Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane informacje wskazane w 

przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.  

5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, złożenie kilku ofert skutkuje ich odrzuceniem.  

6. Złożenie oferty niepodpisanej, niezgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu 

albo zawierającej przedmiot niezgodny z opisem Zamawiającego skutkuje odrzuceniem oferty z 

postępowania z zastrzeżeniem Rozdziału VI ust. 8-10.  

7. Za niezgodną z wymaganiami zaproszenia uznaje się w szczególności ofertę zawierającą błędy w 

obliczeniu ceny, brak prawidłowych pod względem treści dokumentów i oświadczeń.  

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę. Wykonawca może 

wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty wyłącznie przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być 

złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. „ZMIANA 

OFERTY” zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.  

10. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać ofertę składając stosowne 

powiadomienie. 

11. Oferta musi być kompletna, oferta musi zawierać wszystkie załączniki, które Zamawiający wskazał  

w ostatniej części niniejszego zapytania. Załączniki powinny zostać złożone w oryginale. 



 

5 

12. Oferta niekompletna, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego 

lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany zostanie odrzucona.  

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto całego przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów 

i  usług (Dz. U. 2014, poz. 915), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych.  

2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty, w tym podatek VAT.  

3. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 

obliczoną według zamieszczonej w załączniku nr 2, tabeli asortymentowo-cenowej. Cenę oferty 

należy podać liczbowo i słownie.  

4. Cenę oferty należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając zgodnie 

z zasadami rachunkowymi.  

5. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje tabeli asortymentowo-cenowej ściśle wg 

formularza bez dodatkowych zmian w jego treści.  

6. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia, jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.  

7. Wszystkie ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w tabeli asortymentowo-cenowej 

zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.  

8. Zamawiający dokona w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich 

takich jak:  

1) widoczna mylna pisownia wyrazu,  

2) ewentualny błąd gramatyczny,  

3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,  

4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie.  

9. Zamawiający w obliczeniach zawartych w ofercie dokona poprawek oczywistych omyłek 

rachunkowych (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek), takich jak 

błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i 

dzielenia. W celu ustalenia prawidłowego wyniku działań matematycznych, za poprawne 

Zamawiający uzna ceny jednostkowe netto/brutto wskazane w ofercie, które posłużą do dalszych 

obliczeń. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia 

oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, 

które wystąpią w ofertach.  
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10. Zamawiający w ofercie dokona poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 

zaproszeniem, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.  

11. O wszystkich dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 8-10 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 10.  

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

I. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w Rozdziale VIII niniejszego 

zaproszenia.  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.  

Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że:  

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie w ramach głównych dostaw wykonał: co najmniej 1 dostawę 

sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto ( czterdzieści tysięcy złotych ). 

VIII. ZAKRES WYKLUCZENIA PODMIOTÓW Z UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU. 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani 

kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,  

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w ust. 1 niniejszego rozdziału, 

jeżeli złoży oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu według 

załącznika nr 4 do niniejszego zapytania.  
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IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans 

punktów przyznanych w oparciu o kryteria: 

 

Kryterium Waga 

Maksymalna ilość punktów jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

Cena brutto 70% 70 punktów 

Okres gwarancji typu „Door to 

Door” 
30 % 30 punktów 

Suma 100% 100 punktów 

 

Poprzez gwarancję „Door to Door” Zamawiający rozumie odbiór osobisty uszkodzonego sprzętu z 

siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bądź przesłanie pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do 

serwisu (na koszt Wykonawcy), a następnie otrzymanie naprawionego sprzętu przesyłką kurierską, 

bądź otrzymanie naprawionego sprzętu poprzez osobiste dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby 

Zamawiającego. Dopuszcza się również  możliwość naprawy urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 

Naprawa na miejscu lub odbiór  sprzętu do naprawy muszą zostać wykonane maksymalnie w następnym 

dniu roboczym od chwili zgłoszenia uszkodzenia. 

 

Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. 

 

Lp = A + B  

gdzie: 

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 

A - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena brutto 

B - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji door to door 

 

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

  

 x 70 = liczba punktów cena brutto oferty badanej 

 

B. Punkty za kryterium „Okres gwarancji door to door” : 

cena brutto oferty najtańszej 

cena brutto oferty badanej 
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Punkty w tym kryterium (30% tj. 30 pkt) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej  

w ofercie. W zależności od deklarowanego okresu gwarancji Zamawiający przyzna następującą ilość 

punktów: 

 okres gwarancji 24 miesiące - 0 pkt czyli 0% punktacji oferty,  

 okres gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt, czyli 20% punktacji oferty, 

 okres gwarancji 48 miesięcy - 30 pkt, czyli  30 % punktacji oferty,  

Zamawiający informuje, iż oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin gwarancji krótszy niż 24 miesiące 

zostanie odrzucona, natomiast oferta Wykonawcy, który zaoferuje gwarancję dłuższą niż 48 miesięcy 

zostanie oceniona tak, jak oferta z okresem 48  miesięcy, przy czym termin oferowany przez Wykonawcę 

termin gwarancji zostanie wpisany do umowy.   

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.  

 

 

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Zamawiający – w toku badania i oceny ofert – może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wymaganiom 

określonym w zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.  

3. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie pisemnej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania.  

4. Umowa musi zostać podpisana przez osobę upełnomocnioną. 

5. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną ze wskazaniem na 

konkretną datę zawarcia umowy.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztu przygotowania i złożenia oferty przez Wykonawcę.   

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

 

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

 

Ofertę należy złożyć lub przesłać do Zamawiającego na adres wskazany w części I zapytania 

 w zamkniętej kopercie, oznaczonej:  

„OFERTA SPRZĘT KOMPUTEROWY” 

do dnia 5 grudnia 2016r. do godziny 10:00 
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Oferty złożone po terminie nie wezmą udziału w postępowaniu. 

 

XII. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.  

2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego co najmniej na dwa dni przed dniem, w którym upływa 

termin składania ofert.  

3. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieści na własnej stronie internetowej, bez 

ujawniania źródła zapytania.  

4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji  Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania 

ofertowego. Informacja  o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

5.  W przypadku istotnych zmian Zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert. 

 
XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA  

1. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w formie mailowej.  

2. Zamawiający zamieści stosowną informacje na swojej stronie internetowej.  

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający unieważni zapytanie, w sytuacji, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności: 

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,  

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone zapytanie lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć,  

d) w przypadku, gdy zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego, 

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 

 

 

Załączniki:  
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1. wzór formularza ofertowego,  

2. specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia,  

3. wzór umowy,  

4. wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu  

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Zakup sprzętu komputerowego  będący przedmiotem postępowania finansowany jest ze środków publicznych  

w ramach projektu …………………………………………………………………………………….. Przedłożenie w celu uzyskania 

przedmiotowego zamówienia fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych dokumentów, oświadczeń wiąże 

się z odpowiedzialnością karną w szczególności na podstawie art. 297 kk. 

 

 



 

11 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTY 

 

Dane 

kontaktowe 

 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon  Osoba do kontaktu  

E-mail  

REGON  NIP  

 

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb projektu 

wprowadzenie nowych usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz 

głosu w laboratoriach BES oraz powstanie laboratorium mobilnego oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zaproszeniu i jego załącznikach na następujących 

zasadach: 

 

Pozycja nr Nazwa pozycji Ilość  

1 Zestaw komputerowy – konfiguracja 1 3 szt. 

2 Zestaw komputerowy – konfiguracja 2 1 szt. 

3 Przenośny komputer (typ E)  2 szt. 

4 Microsoft Office 2016 Home&Business 6 – licencji na użytkowników / 

komputerów 

5 Kaspersky Internet Security (24 mies.) 6 – licencji na użytkowników / 

komputerów  

 

Szczegółowy opis pozycji: 

Pozycja nr 1: Zestaw komputerowy – konfiguracja 1 (3 szt.) 

Podzespół Minimalne wymagania 

Parametry oferowane: 

(parametry techniczne 

oferowanego sprzętu wraz z 

danymi odnośnie producenta, 

nazwy i typu urządzenia) 
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Jednostka centralna   

Procesor Procesor i5 szóstej generacji - taktowany zegarem co najmniej 

2.70 GHz, posiadający 6 MB cache oraz 4 fizyczne rdzenie lub 

równoważny w zakresie wydajności obliczeniowej i instrukcji. 

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście 

Passmark CPU Mark wynik min.: 6570 punktów. Wynik 

zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie 

http://www.cpubenchmark.net. W ofercie należy podać model 

i nazwę oferowanego procesora. 

 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż 

Intel H110 lub równoważny 

 

Pamięć 8 GB (DDR3 1600MHz) dwa moduły po 4GB, z możliwością 

rozbudowy do 16 GB 

 

Płyta główna Wyposażona w złącza: PCI-Express x 16 – min1 szt., PCI-Express 

x 1 – min 1 szt., USB 3.0 – min 2 szt., USB 2.0 – min 4 szt., HDMI 

– min 1 szt., VGA (D-sub) -  min 1 szt., RJ-45 (LAN) – min 1 szt. 

Tego samego producenta z trwałym logo producenta. 

 

Dysk twardy Min. 240 GB SATA III – SSD  

Obudowa Obudowa typu Small Form Factor (SFF) o maksymalnych 

rozmiarach W:290mm x G:300mm x S:95mm. Waga max. 4,95 

kg. 

 

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną (np. Intel HD Graphics 530 lub 

równoważna), obsługująca DirectX 12, umożliwiająca 

podłączenie dwóch monitorów,  zintegrowane porty: HDMI – 

min 1 szt., VGA (D-sub) -  min 1 szt.  

 

Karta 

muzyczna 

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) 

Audio 

 

Łączność 

sieciowa 

LAN - zintegrowana 10/100/1000 Mbps – min 1 szt. 

WiFi - zintegrowana 802.11 b/g/n -min 1 szt. 

Bluetooth – zintegrowana – min1 szt. 

 

Napęd 

optyczny 

Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD +/- 

RW, DualLayer 
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Zintegrowane 

złącza 

wyprowadzone 

na zewnątrz 

obudowy 

Minimalne ilości złączy: 

4 x USB 2.0   

2 x USB 3.0 (w tym mini. 2 z przodu obudowy) 

1 x HDMI 

1 x VGA ( 15 stykowe D-sub)  

1 x RJ45 

1 x wejście liniowe 

1 x wyjście liniowe 

1 x wyjście słuchawkowe (z przodu obudowy) 

1 x wejście mikrofonowe 

Czytnik kart pamięci 5-in-1 

 

Zasilacz 

Zasilacz 180 W umożliwiający bezproblemową pracę 

komputera przy pełnym wyposażeniu i pełnym obciążeniu, o 

sprawności min. 90% 

 

Zarządzanie 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta 

komputera umożliwiające inwentaryzację sprzętu, 

monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS oraz na 

aktualizację sterowników oraz BIOS 

 

Bezpieczeństwo 1.BIOS musi posiadać możliwość 

- ustawienia hasła dostępu do BIOS (administratora),  

- kontrola sekwencji bootującej; 

- start systemu z urządzenia USB 

- odczytanie unikalnego numeru seryjnego komputera 

2. Port Kensington Lock (dający możliwość zabezpieczenia 

linką) 

 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu 

(załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 

 

System 

Operacyjny 

Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit + Microsoft 

Windows 10 Professional PL 64bit 

 

Mysz i klawiatura  
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Klawiatura Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu 

QWERTY US  

 

Rozdzielczość 

Myszy 

optyczna o rozdzielczości min. 1000 DPI, szybkość min 508 

mm/sek. 

 

Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz, podłączana przez pojedynczy port 

USB (klawiatura wspólnie z myszą) 

 

Wielkość Maksymalnie parametry: 

Klawiatura: D:460 mm, Sz: 158 mm 

Mysz: nie określa się minimalnych parametrów 

 

zgodność z 

systemem 

Zgodność z Windows 7 64 bit. i Windows 10 64 bit, Mac OS X 

v.10.7-10.10 

 

Monitor  

Przekątna 

ekranu 

21,5”  

Typ matrycy LED TFT, IPS  

Powłoka Matowa  

Rozdzielczość  Obsługa min. 1920 x 1080 (FullHD) – przy min. 60 Hz  

Format 16:9  

Jasność 250 cd/m²  

Kontrast 

statyczny 

Min. 1000:1  

Kontrast 

dynamiczny 

Min. 4000000:1  

Czas reakcji Max. 6 ms  

Kąty widzenia Pionowy min: 178, Poziomy min: 178.  

Liczba 

wyświetlanych 

kolorów 

Min. 16,7 mln  

Wielkość 

plamki 

0,248 mm  

Szerokość Max. 510 mm  
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Wysokość (z 

podstawą) 

Max. 480 mm  

Głębokość (z 

podstawą) 

Max. 180 mm  

Złącza VGA (D-sub) – min 1 szt. 

HDMI – min 1 szt. 

DisplayPort – min 1 szt. 

USB 3.0 – min. 2 szt. 

USB 2.0 – min 2 szt. 

 

Pobór mocy Max. 37 W - w trakcie pracy  

Dodatkowe 

funkcje  

PIVOT, 

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), 

Możliwość montażu na ścianie 

 

 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu 

(załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 

TCO 

 

Dla całego zestawu  

 Okres gwarancji: min. 2 lata gwarancji producenta od daty 

dostawy w miejscu instalacji zestawu. Gwarancja on-site „Door 

to door”.  

Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-

15:30, w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym 

od chwili zgłoszenia uszkodzenia lub odbiór w tym czasie 

sprzętu do naprawy.  

 

Firma serwisująca sprzęt musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub 

równoważny na świadczenie usług serwisowych. 

 

 

 

 

Pozycja nr 2: Zestaw komputerowy – konfiguracja 2 (1 szt.) 



 

16 

Podzespół Minimalne wymagania 

Parametry oferowane: 

(parametry techniczne 

oferowanego sprzętu wraz z 

danymi odnośnie producenta, 

nazwy i typu urządzenia) 

Jednostka centralna  

Procesor Procesor i5 szóstej generacji - taktowany zegarem co najmniej 

2.70 GHz, posiadający 6 MB cache oraz 4 fizyczne rdzenie lub 

równoważny w zakresie wydajności obliczeniowej i instrukcji. 

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście 

Passmark CPU Mark wynik min.: 6570 punktów. Wynik 

zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie 

http://www.cpubenchmark.net. W ofercie należy podać model 

i nazwę oferowanego procesora. 

 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora ale nie gorszy niż 

Intel H110 lub równoważny 

 

Pamięć 8 GB (DDR3 1600MHz) dwa moduły po 4GB, z możliwością 

rozbudowy do 16 GB 

 

Płyta główna Wyposażona w złącza: PCI-Express x 16 – min1 szt., PCI-Express 

x 1 – min 1 szt., USB 3.0 – min 2 szt., USB 2.0 – min 4 szt., HDMI 

– min 1 szt., VGA (D-sub) -  min 1 szt., RJ-45 (LAN) – min 1 szt. 

Tego samego producenta z trwałym logo producenta. 

 

Dysk twardy Min. 240 GB SATA III – SSD  

Obudowa Obudowa typu Small Form Factor (SFF) o maksymalnych 

rozmiarach W:290mm x G:300mm x S:95mm. Waga max. 4,95 

kg. 

 

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną (np. Intel HD Graphics 530 lub 

równoważna), obsługująca DirectX 12, umożliwiająca 

podłączenie dwóch monitorów,  zintegrowane porty: HDMI – 

min 1 szt., VGA (D-sub) -  min 1 szt.  

 

Karta 

muzyczna 

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) 

Audio 
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Łączność 

sieciowa 

LAN - zintegrowana 10/100/1000 Mbps – min 1 szt. 

WiFi - zintegrowana 802.11 b/g/n -min 1 szt. 

Bluetooth – zintegrowana – min1 szt. 

 

Napęd 

optyczny 

Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD +/- 

RW, DualLayer 

 

Zintegrowane 

złącza 

wyprowadzone 

na zewnątrz 

obudowy 

Minimalne ilości złączy: 

4 x USB 2.0   

2 x USB 3.0 (w tym 2 z przodu obudowy) 

1 x HDMI 

1 x VGA ( 15 stykowe D-sub)  

1 x RJ45 

1 x wejście liniowe 

1 x wyjście liniowe 

1 x wyjście słuchawkowe (z przodu obudowy) 

1 x wejście mikrofonowe 

Czytnik kart pamięci 5-in-1 

 

Zasilacz 

Zasilacz 180 W umożliwiający bezproblemową pracę 

komputera przy pełnym wyposażeniu i pełnym obciążeniu, o 

sprawności min. 90% 

 

Zarządzanie 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta 

komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, 

monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS oraz na 

aktualizację sterowników oraz BIOS 

 

Bezpieczeństwo 1.BIOS musi posiadać możliwość 

- ustawienia hasła dostępu do BIOS (administratora),  

- kontrola sekwencji bootującej; 

- start systemu z urządzenia USB 

- odczytanie unikalnego numeru seryjnego komputera 

2. Port Kensington Lock (dający możliwość zabezpieczenia 

linką) 

 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu 

(załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 
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Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu  

Deklaracja zgodności CE  

 

System 

Operacyjny 

Microsoft Windows 7 Professional PL 64bit + Microsoft 

Windows 10 Professional PL 64bit 

 

Mysz i klawiatura  

Klawiatura Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu 

QWERTY US  

 

Rozdzielczość 

Myszy 

optyczna o rozdzielczości min. 1000 DPI, szybkość min 508 

mm/sek. 

 

Łączność bezprzewodowa 2,4 GHz, podłączana przez pojedynczy port 

USB (klawiatura wspólnie z myszą) 

 

Wielkość Maksymalnie parametry: 

Klawiatura: D:460 mm, Sz: 158 mm 

Mysz: nie określa się minimalnych parametrów 

 

zgodność z 

systemem 

Zgodność z Windows 7 64 bit. i Windows 10 64 bit, Mac OS X 

v.10.7-10.10 

 

Monitor  

Przekątna 

ekranu 

19”  

Typ matrycy LED, IPS  

Powłoka Matowa  

Rozdzielczość  Min. 1280 x 1024 (SXGA)  

Format 5:4  

Jasność 250 cd/m²  

Kontrast 

statyczny 

Min. 1000:1  

Kąty widzenia Pionowy min: 178, Poziomy min: 178.  

Kąt widzenia w    
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Czas reakcji Max. 7 ms  

Liczba 

wyświetlanych 

kolorów 

Min. 16,7 mln  

Wielkość 

plamki 

0,3 mm  

Szerokość Max. 418mm  

Wysokość (z 

podstawą) 

Max. 373 mm  

Głębokość (z 

podstawą) 

Max. 270mm  

Złącza VGA (D-sub) – min 1 szt. 

DVI – min 1 szt. 

 

Pobór mocy Max. 27 W - w trakcie pracy  

Dodatkowe 

funkcje  

PIVOT, 

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), 

Możliwość montażu na ścianie 

 

 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 lub równoważny dla producenta sprzętu 

(załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 

TCO 

 

Dla całego zestawu  

 Okres gwarancji: min. 2 lata gwarancji producenta od daty 

dostawy w miejscu instalacji zestawu. Gwarancja on-site „Door 

to door”.  

Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-

15:30, w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym 

od chwili zgłoszenia uszkodzenia lub odbiór w tym czasie 

sprzętu do naprawy.  

 

Firma serwisująca sprzęt musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub 

równoważny na świadczenie usług serwisowych. 
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Pozycja nr 3: Komputer przenośmy (TYPE) - (2 szt.) 

Podzespół Minimalne wymagania 

Parametry oferowane: 

(parametry techniczne 

oferowanego sprzętu wraz z 

danymi odnośnie producenta, 

nazwy i typu urządzenia) 

Procesor Procesor i7 siódmej generacji - taktowany zegarem co najmniej 

2.70 GHz, posiadający 4 MB cache oraz 2 fizyczne rdzenie i 2 

wirtualne rdzenie lub równoważny w zakresie wydajności 

obliczeniowej i instrukcji. Zaoferowany procesor musi 

uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik 

min.: 5370 punktów. Wynik zaproponowanego procesora 

musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. 

W ofercie należy podać model i nazwę oferowanego 

procesora. 

 

Pamięć 8 GB (DDR4, 2133MHz) – min. 1 gniazdo pamięci wolne, obsługa 

do 32 GB RAM. 

 

Obudowa Kolor obudowy – niebieski. 

Wymiary: Sz: max. 380mm, W: 19,5mm, G:253 mm 

Waga z baterią max. 1,98 kg 

 

Ekran 15,6” o min. Obsługiwanej rozdzielczości 1920x1080 -  matowy 

TFT (LED) 

 

Dysk twardy 2 szt. Zamontowanych dysków 

Min. 240 GB M.2 – SSD – 1 szt. 

Min. 1TB SATA – 1 szt. 

 

Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną 2 oddzielne karty (np. Intel HD 

Graphics 620 +  NVIDIA GeForce 940MX lub równoważne w 

zakresie wydajności obliczeniowej) 

obsługujące DirectX 12, umożliwiające podłączenie dwóch 

monitorów,  zintegrowane porty: HDMI – min 1 szt., VGA (D-

sub) -  min 1 szt. Posiadająca min 4096 MB GDDR5 (pamięci 

własnej). 

 

Karta 

muzyczna 

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) 

Audio, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo 
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Łączność 

sieciowa 

LAN - zintegrowana 10/100/1000 Mbps – min 1 szt. 

WiFi - zintegrowana 802.11 b/g/n/ac -min 1 szt. 

Intel Wireless Display (WiDi) – min 1 szt. 

Bluetooth – zintegrowana – min1 szt. 

 

Zintegrowane 

złącza 

wyprowadzone 

na zewnątrz 

obudowy 

Minimalna ilość złączy: 

1 x USB 2.0   

3 x USB 3.0  

1 x HDMI 

1 x VGA ( 15 stykowe D-sub)  

1 x RJ45 

1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

1 x wyjście liniowe 

1 x Czytnik kart pamięci 

 

Bateria Min. 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion  

Zarządzanie 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta 

komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, 

monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS oraz na 

aktualizację sterowników oraz BIOS 

 

Bezpieczeństwo 1.BIOS musi posiadać możliwość 

- ustawienia hasła dostępu do BIOS (administratora),  

- kontrola sekwencji bootującej; 

- start systemu z urządzenia USB 

- odczytanie unikalnego numeru seryjnego komputera 

2. Port Kensington Lock (dający możliwość zabezpieczenia 

linką) 

3. Czytnik linii papilarnych 

4. Moduł TPM 

 

Dodatkowe 

Głośniki stereo 

Kamera internetowa 

Mikrofon 

Zasilacz sieciowy 

Podświetlenie klawiatury 

Wydzielona klawiatura numeryczna 

Przenośna torba na komputer. 
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Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu  

Deklaracja zgodności CE  

 

System 

Operacyjny 

Microsoft Windows 10 Professional PL 64bit  

Dla całego zestawu  

 Okres gwarancji: min. 2 lata gwarancji producenta od daty 

dostawy w miejscu instalacji zestawu. Gwarancja on-site „Door 

to door”.  

Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-

15:30, w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym 

od chwili zgłoszenia uszkodzenia lub odbiór w tym czasie 

sprzętu do naprawy.  

 

Firma serwisująca sprzęt musi posiadać certyfikat ISO 9001 lub 

równoważny na świadczenie usług serwisowych. 

 

 

 

Pozycja nr 4: Microsoft Office 2016 Home&Business – liczba użytkowników /licencji 6 

Podzespół Minimalne wymagania 

Parametry oferowane: 

(parametry techniczne 

oferowanego sprzętu wraz z 

danymi odnośnie producenta, 

nazwy i typu urządzenia) 

Zawartość Outlook 

OneNote 

PowerPoint 

Excel 

Word 

 

Typ nośnika Licencja z kluczem aktywacyjnym  

Kompatybilność 

z systemami  

Windows 10 – 64 bit. 

Windows 7 – 64 bit. 

 

 

 

Pozycja nr 3: Kaspersky Internet Security (24 mies.) – liczba użytkowników /licencji 6 
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Podzespół Minimalne wymagania 

Parametry oferowane: 

(parametry techniczne 

oferowanego sprzętu wraz z 

danymi odnośnie producenta, 

nazwy i typu urządzenia) 

Subskrypcja Na okres 24 mies.  

Kompatybilność 

z systemami  

Windows 10 – 64 bit. 

Windows 7 – 64 bit. 

 

 

 

 

PROPONOWANY OKRES GWARANCJI „DOOR TO DOOR” 

 

………………………………… miesięcy od dnia podpisania umowy ( minimum 24 miesiące ) 

 

 

CENA BRUTTO ZA DOSTAWĘ WSKAZANEGO SPRZĘTU ŁĄCZNIE* (ZŁ I SŁOWNIE) 

 

………………………………………. Zł 

 

Słownie:………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia, objęty niniejszym zapytaniem ofertowym zrealizuję w terminie 

maksymalnym ……………………… dni od dnia podpisania umowy ( maksymalnie 10 dni ). 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i wzorem umowy i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz, że zaproponowana przeze mnie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia.  

3. Oświadczam, że wybór oferty nie będzie  prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  

u Zamawiającego. 

 

 

        

 

 

…………………………………………………… 
           (miejsce, data)  

………………………………………………………. 
(podpis przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu ………………………r. 

 

pomiędzy:  

Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie 

z siedzibą w 20 – 469 Lublin, ul. Budowlana 26 

NIP: 9462553407 REGON: 060369684 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………,  

a: 

 

……………………………………………………….. 

z siedzibą w………………………………………… 

NIP………………………….. REGON……………. 

Zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………. 

łącznie zwane Stronami 

§ 1 

1. Niniejsza Umowa realizowana jest w ramach projektu „Wprowadzenie nowych usług i produktów 

dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w laboratoriach BES oraz powstanie 

laboratorium mobilnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Osi Priorytetowej 

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2. Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego zapytania ofertowego, do którego 

nie miały zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 

z 2015, poz. 2164, ze zm ). 

§2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Biura 

Ekspertyz Sądowych w Lublinie, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Wykaz sprzętu komputerowego będącego przedmiotem umowy, liczbę oraz parametry techniczne 

określa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.  
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3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej 

umowy: 

1) wraz z pełnym kompletem oprogramowania i dodatkowych elementów dostarczonych przez 

producenta,  

2) fabrycznie nowy, kompletny, 

3) wolny od wad technicznych i prawnych, najwyższej jakości, I gatunku,  

4) zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta, do którego należy Polska, co zgodnie z ww. 

wymogami oznacza, że będzie to sprzęt nowy, posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych 

kierowanych do użytkowników z tego obszaru oraz posiadający deklarację zgodności dla 

oferowanego sprzętu,  

5) gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie,  

6) posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa w tym dotyczące 

oznaczenia CE. 

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz 

zorganizuje rozładunek, na własne ryzyko, odpowiedzialność i koszt.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całego asortymentu na VII piętro budynku, w którym 

siedzibę ma Zamawiający ( budynek wyposażony jest w windę ). 

6. Wykonawca wraz z dostawą do każdej jednostki sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu umowy 

dołączy po jednym egzemplarzu dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi oraz kartę gwarancyjną 

sprzętu.  

7. Dopuszcza się instrukcje obsługi w języku angielskim, przy czym brak instrukcji obsługi w języku 

polskim nie zwalnia Wykonawcy ze świadczeń gwarancyjnych.  

8. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę protokołem odbioru. 

 

 

§ 3 

Oprogramowanie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodę producentów oprogramowania na dostarczanie licencji 

końcowym użytkownikom.  

2. Wykonawca oświadcza, że udzielając licencji na oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek praw 

osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach 

autorskich i prawach pokrewnych o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz że nie zachodzą 

jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających 
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należytą ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów 

odszkodowań i strat z tym związanych jak również związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.666 późn. 

zm.).  

3. Zamawiający w ramach dostawy sprzętu komputerowego posiadającego oprogramowanie nabywa 

bezterminowe licencje do oprogramowania bez możliwości wypowiedzenia ich na polach eksploatacji 

określonych przez producenta.  

4. Przeniesienie na Zamawiającego uprawnień licencyjnych następuje z chwilą odbioru bez zastrzeżeń 

przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Oprogramowanie jest objęte bezpłatnymi aktualizacjami wszystkich elementów oprogramowania 

udostępnionymi minimum na stronie producenta oprogramowania.  

7. Wynagrodzenie za udzielenie licencji oprogramowania zostało wkalkulowane w wynagrodzenie, o 

którym mowa w § 7 ust. 1. 

 

§ 4 

Termin dostawy 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do …. dni od dnia zawarcia umowy i jest zgody z deklaracją 

Wykonawcy zawartą w jego ofercie – załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie realizacji dostawy, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00.  

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 

2. Odbioru przedmiotu umowy dokonują osoby wyznaczone przez Strony.  

3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w ciągu 3 dni roboczych od zrealizowania dostawy 

pod warunkiem stwierdzenia zgodności dostarczonego towaru z przedmiotem umowy pod względem 

asortymentowym, ilościowym i jakościowym.  

4. W razie stwierdzenia w dostawie niezgodności asortymentowej, ilościowej lub wad jakościowych 

Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy faksem lub mailem reklamację. Wykonawca 
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zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

jej otrzymania.  

5. W przypadku nieustosunkowania się Wykonawcy do reklamacji Zamawiającego w terminie, o którym 

mowa w ust. 4 Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej lub zrealizowanej niezgodnie z 

postanowieniami umowy części dostawy. 

6. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia uznania 

reklamacji zobowiązany jest dostarczyć lub wymienić towar objęty reklamacją na towar zgodny z 

zamówieniem na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko. W tej sytuacji Wykonawca nie pozostaje 

w zwłoce do terminu realizacji przedmiotu umowy.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu 

realizacji reklamacji.  

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Wykonawca winien wskazać na piśmie obiektywne przyczyny, dla 

których nie jest w stanie dotrzymać terminu realizacji reklamacji.   

9. W przypadku nie usunięcia wad bądź niedostarczenia asortymentu wolnego od wad w terminie 

określonym w ust. 6 Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej części umowy i naliczyć kary 

umowne za odstąpienie od umowy.  

10. Potwierdzeniem zrealizowania poszczególnych dostaw będzie protokół odbioru, który powinien 

zawierać w szczególności: datę i miejsce odbioru, datę dostawy, wykaz i liczbę dostarczonego 

asortymentu, podpisy przedstawicieli ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

§ 6 

Warunki gwarancji i serwisu 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla każdej dostarczonej jednostki sprzętu wchodzącej 

w skład przedmiotu umowy na okres określony w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

3. Reklamacje jakościowe dostarczonego sprzętu komputerowego mogą być zgłaszane przez 

Zamawiającego w całym okresie gwarancyjnym.  

4. Stwierdzenie odstępstw jakościowych w trakcie użytkowania przedmiotu umowy stanowić będzie 

podstawę do reklamacji.  

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, 

przy czym okres rękojmi ustala się jako równy okresowi gwarancji jakości.  
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, jeżeli wady 

wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.  

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi obejmuje obowiązek wymiany przedmiotu umowy 

na wolny od wad w przypadku wady fizycznej uniemożliwiającej korzystanie z niego zgodnie z 

przeznaczeniem.  

8. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie 

później niż do ostatniego dnia upływu okresu gwarancji lub rękojmi.  

9. Upływ terminu gwarancji lub rękojmi po dokonaniu zgłoszenia nie powoduje utraty roszczeń z tytułu 

gwarancji lub rękojmi.  

10. Firma świadcząca usługi serwisowe posiada certyfikat ISO 9001 lub równoważny na świadczenie 

usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta sprzętu.  

11. Gwarancja obejmuje dobrą jakość i prawidłowe działanie dostarczonego w ramach niniejszej umowy 

sprzętu w całości, tj. wszystkich elementów składających się na poszczególne urządzenia działające 

samodzielnie.  

12. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem 

wad.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad, które zostaną zidentyfikowane w trakcie 

eksploatacji danego sprzętu w okresie objętym gwarancją.  

14. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą: 1) całodobowo pod numerem faksu, 2) w dni robocze w godz.: 

…………-………. telefonicznie na numer: …………………………………………, 3) całodobowo na adres e-mail 

……………………………………. .  

15. W przypadku zmiany w/w danych kontaktowych, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia roszczenia z 

tyt. gwarancji.  

17. Czas reakcji na zgłoszoną awarię i ustalenie koniecznych do podjęcia działań wynosi maksymalnie 8 

godzin, licząc od chwili otrzymania zgłoszenia awarii do momentu określenia przez Wykonawcę: 1) 

wstępnej diagnozy, 2) zakresu czynności naprawczych, 3) terminu podjęcia czynności naprawczych. 

Obsługa zgłoszeń oraz serwisowanie sprzętu odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od 7:30 do 15:30.  

18. Wykonawca przystąpi do naprawy sprzętu nie później niż następnego dnia roboczego po 

przeprowadzonych czynnościach diagnostycznych, o których mowa w ust. 16.  

19. Naprawa sprzętu może odbywać się w siedzibie Zamawiającego.  

20. Naprawa może odbyć się w serwisie, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne, przy czym Wykonawca 

zobowiązuje się przetransportować uszkodzony sprzęt do serwisu, a po jego naprawie – z serwisu do 
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miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Transport sprzętu do serwisu i z powrotem odbywać się 

będzie na koszt i ryzyko własne Wykonawcy.  

21. Termin naprawy wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.  

22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony umowy mogą pisemnie uzgodnić inny termin 

usunięcia wad.  

23. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 20, lub w terminie ustalonym przez 

Strony, o czym mowa w ust. 21, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

24. Przy diagnostyce Wykonawca będzie korzystał z oprogramowania diagnostycznego dostarczanego 

lub zalecanego przez producentów sprzętu.  

25. W przypadku, gdy Wykonawca lub serwis nie będzie w stanie naprawić zgłoszonego do naprawy 

sprzętu, Wykonawca zgłosi ten fakt na piśmie i uzgodni z Zamawiającym warunki wymiany 

uszkodzonego sprzętu.  

26. Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca wymieni uszkodzony sprzęt na sprzęt o takich samych lub 

lepszych parametrach technicznych, jakie posiada sprzęt uszkodzony.  

27. Okres gwarancji zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, podczas których sprzęt był wyłączony z 

eksploatacji z powodu naprawy w okresie objętym gwarancją.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w przypadku, gdy po wykonaniu trzech 

napraw gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją będzie on nadal wykazywał wady 

uniemożliwiające eksploatowanie go zgodnie z przeznaczeniem, przy czym w przypadku sprzętu 

posiadającego dysk twardy, Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia dysku twardego u 

Zamawiającego.  

29. Wymieniony sprzęt musi cechować się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakie 

posiada sprzęt podlegający wymianie.  

30. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie 

niezależnej ekspertyzy. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z 

przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.  

31. Podczas usuwania awarii sprzętu Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań wynikających 

m. in. z polityki bezpieczeństwa i procedur stosowanych u Zamawiającego, dotyczących m.in. ochrony 

danych osobowych, z którymi Zamawiający zapozna odrębnie Wykonawcę.  

32. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie rozbudowy konfiguracji podstawowych, instalowanie 

dowolnych komponentów komputerowych (np. kart sieciowych, dysków twardych, itp.) w 

komputerowych jednostkach centralnych / przyłączanie dostarczonych monitorów do dowolnych 

komputerów / przyłączanie drukarek do dowolnych jednostek centralnych lub sieci komputerowej w 

dowolnym jej segmencie przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym bez naruszenia warunków 

gwarancyjnych przyjętych w umowie. Zamawiający dokona tej czynności zgodnie ze sztuką 
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inżynierską przez wykwalifikowany personel. W okresie gwarancyjnym na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca udzieli bezpłatnej pomocy przy wyżej wymienionych czynnościach.  

33. Zamawiający nie ma obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym towarze.  

34. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu zamówienia 

powstałe z winy Zamawiającego.  

35. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu 

umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………………………zł brutto,(słownie:……………………………………………………………………………………………..).  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

prawidłową i pełną realizacją przedmiotu umowy w tym podatek Vat.  

3. Strony postanawiają, że płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Strony 

protokół odbioru.  

4. Należność z tytułu faktury będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przelewem 

na rachunek Wykonawcy.  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.   

 

§ 8 

Osoby do kontaktu 

1. Ze strony Zamawiającego, osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru przedmiotu 

umowy będzie: ………………………………………………………….., nr tel. ………………………………….  

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odbioru przedmiotu 

umowy będzie: ……………………………………………………….., nr tel. …………………………………... 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, reklamacji albo usunięcia wad w okresie 

gwarancji/rękojmi w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,  
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2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto tej części dostawy, której dotyczy odstąpienie.  

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy w 

wysokości 10% wartości brutto tej części dostawy, której dotyczy odstąpienie,  

2) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50,00 PLN za każdy dzień 

opóźnienia.  

 

3. Strony zobowiązane są uiszczać kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do 

zapłaty.  

4. Łączna, maksymalna wartość kar umownych należnych w związku z realizacją niniejszej umowy nie 

może przekroczyć 20% jej wartości.  

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy strony zachowują prawo egzekucji kar 

umownych, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1. 

6. Wykonawcy nie przysługują kary umowne oraz odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od 

umowy z winy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku realizacji umowy, 

jeśli jest to wywołane „siłą wyższą”, której zaistnienie Wykonawca jest zobowiązany udokumentować.  

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:  

1) zwłoka w terminie realizacji dostawy wynosi co najmniej 14 dni kalendarzowych,  

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

jedynie z tytułu już wykonanej części umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia 

bez wskazania uzasadnionej przyczyny przyjęcia towaru lub odmawia bez wskazania uzasadnionej 

przyczyny podpisania protokołu odbioru 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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4. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie 

odstąpienia z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wszelkie stosunki prawne w 

zakresie świadczeń zrealizowanych i odebranych pozostają w mocy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zachowa prawo do 

wynagrodzenia tylko za świadczenia odebrane. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca może dokonać przelewu całości lub części wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy na rzecz podmiotów i osób trzecich wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy, po wyczerpaniu możliwości rozstrzygnięcia 

porozumieniem, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, 

w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się Strony.  

5. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych oraz osób do kontaktu z obu Stron. Zmiany 

te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.  

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 

zmianie danych, o których mowa w ust. 5.  

7. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w 

umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego 

danymi strony uznaje się za doręczoną.  

8. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i 

jednym dla Wykonawcy.  

9. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1. oferta wykonawcy, 

Załącznik nr 2. specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (formularz asortymentowo – 

cenowy)  

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Załącznik nr 4  

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i 

oprogramowania:  

dla Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie ogłoszonego w ramach projektu  „Wprowadzenie nowych 

usług i produktów dotyczących identyfikacji osób na podstawie wizerunku oraz głosu w laboratoriach 

BES oraz powstanie laboratorium mobilnego”. 

oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w 

szczególności: 

 

oświadczam, że:  

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne 

powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy)  

…………………………………………………….
(dane adresowe)  

…………………………………………………… 
           (miejsce, data)  

………………………………………………………. 
(podpis przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji Wykonawcy) 


