
                                                                                                                                  Łódź, dnia  23 listopada 2018 rok 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 
 

W związku z realizacją zadania: zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej  

dla potrzeb kursu na licencję maszynisty zapraszamy Państwa do złożenia oferty na sprzęt 

komputerowy: 
 

I.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,  
ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź 

 
 

II.      RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie jest realizowane na podstawie Art. 4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień 

publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 r.) dla zamówień i konkursów, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto. Postępowanie 

prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

Zapytanie wraz ze wszystkimi załącznikami do pobrania zamieszczone zostało na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Centrum, na stronie: 

http://www.cku-lodz.edu.pl/category/cku2/konkursy-przetargi 

 
 
 

III. OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA  zakup sprzętu komputerowego do pracowni 

komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty – Centrum Kształcenia 

Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. 
 

KOD CPV 

CPV dla części 1 zamówienia : 
Główny kod CPV: 30000000-9   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały  
                                                         z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 
Szczegółowy kod CPV: 30213000 -5 Komputery osobiste 

CPV dla części 2 zamówienia : 
Główny kod CPV: 30000000-9   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały  
                                                         z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 
Szczegółowy kod CPV: 30231310 -3 Wyświetlacze płaskie 

CPV dla części 3 zamówienia : 

Główny kod CPV: 30000000-9   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały  

                                                         z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 

Szczegółowy kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe 

  Przedmiotem zamówienia jest zakup doposażenia pracowni komputerowej dla     
  potrzeb kursu na licencję maszynisty. Znak postępowania CKU/D/1/2018 

 

http://www.cku-lodz.edu.pl/category/cku2/konkursy-przetargi


Termin realizacji zamówienia: 14.12.2018 rok 

Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi  

ul. Wielkopolska 70/72 Łódź 

Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie  

z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, posiadają niezbędne 

certyfikaty i atest.  

Urządzenia powinny posiadać: 

 atest/ certyfikat jakości CE zgodność z dyrektywami unijnymi, 

 co najmniej 24-miesięczną gwarancja, 

 serwis i naprawę pogwarancyjną. 

 

Opis techniczny: 

  

CZĘŚĆ 1 - doposażenie pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty. 

 

SPRZĘT - POMOC DYDAKTYCZNA OPIS  

WYMAGANIA OGÓLNE Komputer wraz z programem operacyjnym Windows 10 PRO PL 

 

Komputer wraz z systemem 

operacyjnym Windows 10 PRO PL 

- szt. 7 

Dane techniczne: 

Nowy  komputer stacjonarny: 

-   Procesor: i3, min. 2,0 GHz 

-   Pamięć 8 GB RAM /DDR4 2400 MHz/ 

-   HD 256 GB SSD   

-   Grafika zintegrowana min. 1000 MB 

-   Karta dźwiękowa zintegrowana: wejście do mikrofonu, wejście  

    liniowe audio, wyjście liniowe audio, port RS232 (szeregowy) 

-   Złącza PS/2     2  (klawiatura/mysz) 

-   Złącza: DVI, D-Sub (VGA), opcjonalnie HDMI 

-   Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 

-   Złącza USB: 2.0 i 3.0     

-   Napęd: nagrywarka DVD+/-RW 

-   Win 10 Pro  PL (w dokumentacji podany klucz instalacyjny  

    produktu) 

-   Klawiatura, mysz, kabel zasilający  w zestawie 

Gwarancja: min. 2 lata 

 

 

 



 

CZĘŚĆ 2 – doposażenie pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty. 

 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 

OPIS 

 

WYMAGANIA OGÓLNE Monitor 

 

monitor 

– 3 szt. 

Dane techniczne: Nowy monitor  

- Matryca  21 - 24 cale,  

- Rodzaj podświetlania: LED 

- Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080) 

- Proporcje obrazu: 16:9 

- Jasność ekranu:  250 cd/m2 

- Czas reakcji matrycy: 1-5 ms 

- Kontrast statyczny  1000 :1 

- Częstotliwość odświeżania: min. 60Hz  

- Złącza: DVI, D-Sub (VGA), opcjonalnie HDMI 

 

Gwarancja: min. 2 lata 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3 – doposażenie pracowni na komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty. 

SPRZĘT - POMOC 

DYDAKTYCZNA 

OPIS 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  Drukarka kolorowa laserowa 

Drukarka 

– 1 szt. 

Dane techniczne: Nowa drukarka laserowa 
 
- Technologia druku: Laserowa, kolorowa 
- Interfejsy: USB, LAN, opcjonalnie Wi-Fi  
- Szybkość druku: min. 27 str./min 
- Maksymalny format nośnika: A4 
- Podajnik papieru: 250 arkuszy 
- Automatyczny druk dwustronny - opcjonalnie 
- Rozdzielczość druku w czerni: min. 1200x1200 dpi 
- W zestawie: kabel zasilający, kabel USB,  tonery startowe, instrukcja obsługi w  
  jęz. polskim, sterowniki i oprogramowanie pod Win 10 PRO PL 
- Niskie koszty eksploatacji:  m.in. tanie  zamienniki tonerów 

 Gwarancja: min. 2 lata 



IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1.   Zamawiający  nie  ustanawia  kryteriów dostępu do udziału w  postępowaniu. 

                W  postępowaniu  mogą  brać  udział  podmioty,  które  wykażą  poprzez    

         złożenie oświadczenia stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszego zapytania, że: 

a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub     
     czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,  

a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c)   znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

d)  podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych    
    osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych    
      osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm.) do celów niezbędnych    
     przy realizacji zamówienia. 
e)  nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
     

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

    uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub   
    spółki osobowej; 

    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa    
     lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa     
      w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,   
      opieki lub kurateli. 

f)   ceny wskazane w Ofercie uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją 

umowy i są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; 

g)  Wykonawca  jest  związany  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w      
      zapytaniu ofertowym; 

                       h)   zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy  

                             w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
         

 
 
V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

1.   Termin  wykonania  zamówienia: zgodnie z  ofertą  Wykonawcy  oraz  
   terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 



2.   Realizacja zgodnie z warunkami umowy. 

3.   Miejscem   realizacji   z amówien ia    zgodnie   z   wskazanymi   w   opisie     
    przedmiotu  zamówienia 

 
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów każda ważna oferta 

poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować 

następującymi kryterium: 
 

1.   Cena – 60 %: 

Cena   powinna   być   podana   w   złotych   wraz   ze   wszystkimi   należnymi   podatkami i 

obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru cena oferty 

najniższej / cena oferty ocenianej x 60. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez 

Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. 

 

2.   Gwarancja  – 40 % 
 

Zasady oceny ofert wg kryterium „Gwarancja”: 

Wykonawca w formularzu oferty wskaże odpowiedni okres gwarancji za który uzyska następującą ilość 

punktów: 

24 miesięcy gwarancji od daty odbioru dostawy -   0 punktów  

36 miesięcy gwarancji od daty odbioru dostawy - 10 punktów 

48 miesięcy gwarancji od daty odbioru dostawy - 20 punktów  

60 miesięcy gwarancji od daty odbioru dostawy - 40 punktów  

 

UWAGA: 

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden 

kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 24 miesięcy. 

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Zamawiający zastrzega przy tym możliwość 

wyboru więcej niż jednego wykonawcy w celu zapewnienia płynności realizacji zadania), uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do 

podpisania umowy. 

 

 
 
 



VII. Pozostałe informacje: 
 

1.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków 

przeznaczonych na zamówienie. 

2.  W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega 

     możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą. 

3. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonywana nie później niż 14   
   dni po otrzymaniu faktury. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia  
    Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków    
    przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją  zadania na  etapie,   
    w  którym  uczestniczył  w  nim  Wykonawca i może ulegać niezależnym od  
    Zamawiającego opóźnieniom. 
4. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  związanej  z  potrzebą  dokonania  stosownych  

    zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość 

    dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

a. okresu i harmonogramu realizacji umowy, 

b. zabezpieczenia i kar umownych 
 
VIII. Pozostałe wymagania wobec wykonawcy 
              

1.   Rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia. 

2. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej 

dyspozycyjności   Zamawiającego   rozumiane   jako   realizacja   przedmiotu   zamówienia w 

miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,  

3.   Prawidłowa i efektywna realizacja powierzonych zadań w okresie trwania umowy. 

4.   Terminowe przekazanie dokumentacji związanej z realizacją usługi wraz  

z wystawieniem faktury VAT/rachunku zgodnie z umową. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia  

o 7 dni bądź wcześniejszego zakończenia zamówienia. 

6.   Z  tytułu  odrzucenia  oferty  Wykonawcom  nie  przysługują  żadne  roszczenia   
   wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją    ostateczną. 

 

 
IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1.   Oferty wraz z wypełnionymi załącznikami (załączniki nr 1, 2) i parafowaną umową  – 

Załącznik  nr  3  do  niniejszego  ogłoszenia  należy  składać  w  siedzibie    Zamawiającego w 

sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 91-029 Łódź, lub drogą 

elektroniczną na adres mailowy sekretariat@cku-lodz.edu.pl   z oznaczeniem: 
 

„Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję 
maszynisty” 
 

mailto:sekretariat@cku-lodz.edu.pl


2.   Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2018 

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.   Termin związania ofertą 21 dni. 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. 
 

 
 
 

                                                                                                                          Dyrektor CKU SWŁ w Łodzi  
 

                                                                                                                             Sylwia Laskowska 
 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 
 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
 

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
 
 
 

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

(nazwa i adres oferenta) 

 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na:  

Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję 

maszynisty   

składamy ofertę o następującej treści: 

Łącznie wartość zamówienia brutto ………………………………………………… zł  

 

Obowiązujący podatek VAT  .....%................................ zł. 

 

 
Oświadczam, że: 

 

   1.   powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją  

         przedmiotu zamówienia a w przypadku lub jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna  

         nieprowadząca działalności gospodarczej, podana cena jest wartością ostateczną,  

         zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane  

         z wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany   

         z wypłatą wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i  

     emerytalne – jeśli dotyczy – oraz podatek dochodowy). 

2.   zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

3.   wszystkie dostawy odbędą się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

4.   akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 

5.   uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania   i złożenia 

oferty, 

6.   oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

7.   oferujemy  realizację  przedmiotu  zamówienie  w  terminach  wskazanych  w  zapytaniu 



ofertowym, 

8.   zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert, 

9.   uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 

oferty, czyli przez okres 21 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 

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

(Data i podpis osoby upoważnionej) 



Załącznik nr 2 
 
 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału  
w postępowaniu 

Składając  ofertę  na  realizację  zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej  
dla potrzeb kursu na licencję maszynisty oświadczamy, że: 

 

a)   posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

d)  wyrażamy  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  (zgodnie   
      z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr  
      133, poz.883 z póżn. zm.) do celów niezbędnych przy realizacji zadania: zakup  
      sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję  
      maszynisty, 
e) wyrażamy zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu 

zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do 

kontroli realizacji w/w zadania; 

f) nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem   i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,  

       pełnomocnika; 

   pozostawaniu    w    związku    małżeńskim,    w    stosunku    pokrewieństwa    lub  

      powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  

      drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
 

…………………..………….                               ………………………………………………………………………………… 
Miejscowość i data                                                           Podpis i pieczątka osoby  
                                                                             uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

                                                                  

                                                        



Załącznik nr 3 

                                                          

                                                         UMOWA NR ……../2018 

                                                                     z dnia ………….2018 roku 
 

 

Umowa zawarta 

pomiędzy: 
 

 
Województwem Łódzkim z siedzibą przy al. Piłsudskiego 8, 90-051 w Łodzi NIP 725-17-39-344  

Centrum     Kształcenia     Ustawicznego     Samorządu     Województwa     Łódzkiego      

w     Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72 posiadającym: NIP: 9471979100, REGON: 101158674, 

reprezentowanym przez: 
 

Dyrektora   Centrum   –  mgr   Sylwię   Laskowską , zwanym w dalszej treści umowy 
Zamawiającym, 

 
a: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

zwanym w dalszej treści umowy 

Wykonawcą  

 

o następującej treści: 

 
Preambuła 

 
Niniejsza umowa zawarta zostaje w ramach  realizacji  zakupu sprzętu komputerowego do 
pracowni komputerowej dla potrzeb kursu na licencję maszynisty. 

 
 

                         § 1  
           Przedmiot Umowy 

 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sprzętu 

komputerowego. 

 

2.  Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz  
    ofertą Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Umowy. 

 

 
§ 2  

Obowiązki Wykonawcy 
 

 
1.    Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością,  

w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie zadania w terminie określonym w § 4 Umowy. 
 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest : 

 
 1)  do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i ofertą  

       stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do umowy 



2) poddania się kontroli dokonanej przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości  

       realizacji umowy oraz zapewnienia kontrolującym prawa wglądu we wszystkie dokumenty  

       związane z realizacją zleconego zadania 

3)   Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, nie czynić 

użytku i nie ujawniać czy to bezpośrednio, czy też przez osobę trzecią, żadnej osobie, 

jakichkolwiek informacji  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania  zobowiązań  wynikających 

 

 

z   niniejszej  Umowy, szczególności w zakresie operacji finansowych, gospodarczych, 

przygotowywanych i realizowanych przedsięwzięć oraz treści dokumentacji zamówienia i umów 

podpisanych lub negocjowanych przez Zamawiającego z osobami  trzecimi, a udostępnionych 

Wykonawcy celem realizacji Umowy, ani innych spraw Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, 

gdy następuje to na życzenie Zamawiającego lub wynika z obowiązku ujawnienia, nałożonego 

na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy prawa. 
 

 
4) Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

 

 
a)    zwrotu wszystkich dokumentów, także w postaci elektronicznych plików, stanowiących 
własność   
        Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy, 

 

 
b)    zniszczenia bądź nieodwracalnego skasowania wszelkich kopii dokumentów, tak że w postaci  

          elektronicznych nośników informacji, w których posiadanie wszedł w związku z 

wykonywaniem  

         Umowy. 
 

 
5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  współpracy  z  Zamawiającym  na  każdym  etapie  
wykonania  
     przedmiotu Umowy. 

 

 
6.  Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia  każdorazowo  
pełnej   
      informacji na temat stanu realizacji Umowy. 

 

 
7. W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.  2-8,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  ze  

     skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 7 ust. 

 
8. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości  

     o przyczynie odstąpienia, na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

 
§ 3  

Obowiązki Zamawiającego 
 

 
1.  W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do terminowego dokonania 

zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy. 



 

2. Zamawiający   zobowiązuje   się   udostępnić   Wykonawcy   informacje,   które   są   w   
posiadaniu Zamawiającego i są niezbędne do właściwego wykonania Umowy. 

 

 
§ 4  

Terminy 
 

 
Termin realizacji zamówienia strony ustalają od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 
roku. 

 
 

                    § 5  
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

 
1. Cena brutto, o której mowa w ust. 1 strony ustalają na kwotę ….….. PLN Brutto  

      (słownie:………..……. PLN), w tym VAT 0 PLN, netto …………... 00 PLN. 

 
2. Płatność  nastąpi  po  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  w  terminie  do  21  dni  od  daty  

doręczenia  Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku. 
 

 

Fakturę za usługę należy wystawić na:  
 
Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP725-17-39-344, a dostarczyć do 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,  
ul. Wielkopolskiej 70/72.  
Płatnikiem wynagrodzenia jest Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72. 
 
Faktura   nie   może   być   wystawiona   wcześniej,   niż   po   wcześniejszym   zaakceptowaniu   
przez  Zamawiającego protokołu odbioru usługi. 
 

3.  Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie,    

    nieprzewidziane  w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  

     z wykonaniem Umowy. 
 

 
4.  Za   dzień   zapłaty   wynagrodzenia   uważany   będzie   dzień   obciążenia   rachunku    
     bankowego  Zamawiającego. 

 

 
§ 6  

Zmiany w Umowie 
 

 
1.   Zmiany treści niniejszej umowy, jak też oświadczenia woli stron w związku z jej     

    wykonywaniem, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
  2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  lub  uzupełnienia  Umowy  w  przypadku   
     zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na  
        realizację Umowy.  

 



3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy z 
przyczyn: 

a)   wynikających z  przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu lub     
        przedłużającej się procedury podpisywania umowy; 

 

 
4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być 
dokonywane: 

a)   w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy; 

b)  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 

zamówienia, w tym zmiany stawki VAT; 

c)  w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, lub w 

interesie Zamawiającego, w tym np. w przypadku braku uznania danego doradztwa za 

niekwalifikowany; 

d)   w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody  

w znacznych rozmiarach, 

e)   zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie 

dało się przewidzieć 

 
 
 
 

§ 7  
Kary Umowne 

 

 
1.  W   przypadku  przekroczenia   terminu  w  realizacji  przedmiotu  Umowy  określonego    

        w §4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty określonej  

        w § 5 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu. 
 

 
2.  W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie, niezależnie od 

naliczenia kar umownych, Zamawiający może odstąpić od Umowy. 
 

 
3. W  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty 

określonej w § 5 ust. 1. 
 

 
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających  z   umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty określonej w § 5 ust. 

1, za każde naruszenie oddzielnie. W przypadku wielokrotnego naruszania tego samego obowiązku, 

kara umowna będzie ustalana odrębnie. 

 

  5. Zamawiający może pomniejszyć płatność na rzecz Wykonawcy o kwotę naliczonej kary  

  umownej,   na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 
 

 



6. Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 
7. W każdym wypadku częściowego wykonania Umowy Wykonawcy należy się jedynie 

wynagrodzenie należne  z  tytułu  wykonania  części  Umowy,  ustalone  na  podstawie  

uzgodnionego  przez  Strony 

„Protokołu odbioru”, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do Umowy. Warunkiem 

wypłaty wynagrodzenia jest akceptacja udokumentowanego zakresu wykonanych czynności przez 

Zamawiającego. 
 

 
7. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2, 3, 6 Zamawiający złoży zgodnie z § 2 ust 
8. 

 

 
8.  Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają stron prawa dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 
 

 
 

§ 8  
Przetwarzanie danych osobowych 

 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

1)   przetwarzania danych osobowych tylko w celu określonym w niniejszej Umowie, 
 

2)   zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych, 
 

3)   przestrzegania uregulowań ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz   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) 

 

4) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - złożenia 

oświadczenia o dostosowaniu tych systemów do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

 

5) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu nadzór i kontrolę nad przetwarzaniem i ochroną  
    danych osobowych. 

 

   6)  Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.    
     14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio   
         pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowania 
 
 



 
                                                                                  §9  
                                                               Postanowienia końcowe 
 

 
1.   Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu Umowy upoważnia 
się: 

 

 
1) ze strony Zamawiającego: Pani Anna Chmiel, chmiel@cku-lodz.edu.pl  

 

 
2) ze strony Wykonawcy: 
…………………………………………..……………………………… 

 

 
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 

 
4.  Spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
5. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 
a)   Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
b)  Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy  

 

 

6.  Niniejsza  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden 
dla  Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy. 
 

 

 
W imieniu Wykonawcy:                                                                                    W imieniu Zamawiającego: 

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


