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znak sprawy OEIIZK:1/302/2007/PN

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 (SIWZ)

Zamawiający:
OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

 I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW

  ul. Raszyńska 8/10,
 02-026 Warszawa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 211.000 €

(art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)

Nazwa zamówienia:
„Dostawa sprzętu komputerowego”

Zatwierdził:

Warszawa, 3 sierpnia 2007 r.
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SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II - DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIII - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ V - WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (w skrócie OEIiZK)

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Telefon: (022) 5794100, (022) 5794190

Faks: (022) 5794170

Adres e-mail: oeiizk@oeiizk.waw.pl

Strona internetowa: http://bip.oeiizk.waw.pl

Godziny urzędowania: 8.00 – 16.00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego”

prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.3 Kod CPV: 30231100-8 / Komputery; 30233231-9 / Drukarki laserowe; 30216110-0 / Skanery

komputerowe; 30231250-4 / Monitory Ekranowe; 30232120-1 / Myszy komputerowe; 30233211-3 /

Klawiatury komputerowe; 32341000-5 / Mikrofony; 32342100-3 / Słuchawki.

4. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: 14 dni od dnia

podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków oraz  wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
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5.2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(część B wg Spisu zawartości oferty).

5.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Wykonawca jest

zobowiązany dostarczyć :

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

5.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.05.2006 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605).

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10
 02-026 Warszawa

telefon: (022) 5794100, fax: (022) 5794170
e-mail: oeiizk@oeiizk.waw.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

-  Marcin Kozłowski,

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

tel. (022) 579 41 38 lub (022) 579 41 98, tel./fax  (022) 579 41 70.

-  Jerzy Maciej Suwald,

w sprawach formalno-prawnych,

tel. (022) 579 41 92 lub 0-601 838 109

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Termin związania ofertą
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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10.  Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Oferta  musi  zawierać:

10.6.1. formularz oferty cenowej (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

10.6.2. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (część B wg Spisu

zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

10.6.3. formularz - Status prawny Wykonawcy (Część C wg Spisu zawartości oferty) złożony

w formie oryginału,

10.6.3.1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, złożony w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.7. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

- nazwę i adres:

„Ośrodek Edukacji Informatycznej
     i Zastosowań Komputerów

ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa”,

- nazwę zamówienia:

„Dostawa sprzętu komputerowego”

- dopisek:

                          „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”
10.8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Oferta musi być złożona w:

Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów ul. Raszyńska 8/10,  02-026
Warszawa, pokój nr 307 najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2007 r. do godz. 1345.
11.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2007 r. w Ośrodku Edukacji Informatycznej

i Zastosowań Komputerów ul. Raszyńska 8/10,  02-026 Warszawa, pok.  nr 304   o godz. 1400.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym,

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy



5

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,

na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1. Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

12.2. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji

umowy i nie będą podlegały w tym okresie, żadnej waloryzacji.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert
13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych

w SIWZ. Jedynym kryterium oceny ofert jest:

1) cena brutto - waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich

wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym

ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena brutto

  Cena oferowana minimalna brutto

    Cena =         ________________________________ x  100 punktów

                                   Cena badanej oferty brutto

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym załącznik

do niniejszej SIWZ (Wzór umowy - część IV SIWZ).

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
17.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego  w toku

postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
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zobowiązany na podstawie Pzp, można wnieść pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną protest

do Zamawiającego, kierując na:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

telefon: (022) 5794100, fax: (022) 5794170
e-mail: oeiizk@oeiizk.waw.pl

17.2. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 -183 Pzp  przysługują Wykonawcom, a także

innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu

do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony

prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na prowadzoną

przez Prezesa Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

CZĘŚĆ II DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej (e-mail): oeiizk@oeiizk.waw.pl; macieks@oeiizk.waw.pl

Adres strony internetowej: http://www.oeiizk.waw.pl; http://bip.oeiizk.waw.pl

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone

rozliczenia w walutach obcych.

6. Wysokość zwrotu kosztów postępowania

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
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CZĘŚĆ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Komputery: 20 sztuk (o parametrach nie gorszych niż wymienione poniżej)

Płyta główna
mATX: Chipset  ze  zintegrowaną  grafiką  minimum  128 MB  –  korzystający

z  zainstalowanej w systemie pamięci RAM, wspierający sprzętowo Direct X 9.0
z obsługą sterowników WDDM, wspierający sprzętowo Pixel Shader 2.0 oraz
posiadający 32 bitową paletę kolorów lub inny równoważny, zintegrowana z płytą
karta dźwiękowa 8-kanałowa - system dźwiękowy zgodny z AC’97 wersja 2,3
ze zintegrowanym wzmacniaczem słuchawkowym; zintegrowana z płytą karta
sieciowa FastEthernet 10/100/1000 (full duplex) zgodna ze standardem BootPXE
umożliwiająca prawidłowe zainstalowanie systemu operacyjnego w komputerze
poprzez sieć serwera MS SBS 2003 (technologia RIS-Remote Instalation System);
4 gniazda na moduły pamięci, obsługa dual channel; magistrala fsb 533/800/1066
MHz; złącze IDE ATA x 1; SATAII x 4, FDD x 1; PCI-Express x 1; 2 x PCI; 4 x USB
(kontroler USB zintegrowany z płytą główną; 4 porty USB wyprowadzone w tylnej
części obudowy oraz 2 wyprowadzone z przodu obudowy); wyprowadzony na
zewnątrz przynajmniej jeden port szeregowy i port FireWire wej/wyj IEEE 1394.

Procesor: klasy x86 umożliwiający osiągnięcie co najmniej takich wyników: 210 overall rating
w Benchmarku SysMark 2004 SE oraz 4600CPU score w Benchmarku PCMark05
v 1.1.0.

Pamięć RAM: 1024 MB DDRAM II 667 MHz, po 2 sztuki na komputer.

Napęd DVD: DVD-RW +/- DL (z oprogramowaniem w jęz. polskim do odtwarzania i zapisywania
filmów DVD oraz do nagrywania płyt CD/DVD działające pod  MS Windows XP/Vista).

Dysk twardy: 160 GB  SATA150  7200 rpm, cache 8 MB, po 2 sztuki na komputer.

Napęd
dyskietek: FDD 1.44 MB.

Karta sieciowa: FastEthernet 10/100 (full duplex), zgodne ze standardem BootPXE, po 2 sztuki
na komputer.

Obudowa: ATX z zasilaczem 350 W PFC; 1 x PCI Express, 2 x S-ATA; wolnoobrotowy
wentylator; zabezpieczenie  przeciwprzepięciowe; zabezpieczenie przeciwzwarciowe;
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, kolor obudowy srebrny/czarny/srebrno-
czarny, wyprowadzone z przodu obudowy podłączone wyjścia: 2 x USB + Audio
/Mikrofon/, posiadająca z przodu zaślepki maskujące kieszenie wewnętrzne, oraz
możliwość zdejmowania obu boczków.

Mikrofony
stacjonarne: 20 sztuk – dostosowany do konfiguracji komputera.

Słuchawki: 20 sztuk – bez mikrofonu, stereofoniczne z własną regulacją siły głosu.

Klawiatury: 20 sztuk  - WIN PS/2 kolor: czarny/srebrny/srebrno-czarny (do wyboru).

Myszy: 20 sztuk - PS/2, optyczne, 4 przyciski, 1 rolka (sensor optyczny  800 dpi) kolor:
czarny/srebrny/srebrno-czarny (do wyboru).

Gwarancja producenta obejmująca poszczególne podzespoły komputera oraz akcesoria (mikrofon,
słuchawki, klawiatura, mysz) powinna wynosić minimum 24 miesiące.
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Monitory: 20 sztuk – LCD 17” (TFT); pasmo video 135 MHz; rozdzielczość 1280x1024@
60/75Hz; kontrast 700:1;  czas reakcji matrycy 8 ms; jasność 300 cd/m2; spełniający
normy: TÜV GS, FCC, TCO 03, ISO 13406/2; kolor: czarny/srebrny/srebrno-czarny
(do wyboru).
Gwarancja producenta 36 miesięcy.

Drukarka
laserowa: 1 sztuka – technologia druku: laser lub LED (mono), rozdzielczość 600 x 600 dpi,

18 str./min; PCL 6, PostScript 3, pamięć 16 MB, podajnik 250 szt., karta sieciowa
10/100Base-TX; USB 2.0;  Kable przyłączeniowe: zasilający/komputera/sieci
logicznej.
Gwarancja producenta 24 miesiące.

Skaner:  1 sztuka – mono/kolor, skanowanie jednoprzebiegowe, sensor CCD; rozdzielczość
1200 x 2400 dpi, format A4, głębia kolorów 48 bit; zasilanie z portu USB 2.0 (kabel
w zestawie), oprogramowanie: OCR rozpoznające polskie znaki/oprogramowanie
do obróbki grafiki w języku polskim - działające w systemie Windows XP z licencją bez
ograniczeń czasowych. Sterowniki Windows 98-XP/Linux.
Gwarancja producenta 24 miesiące.

UWAGA!
Dostarczony sprzęt powinien spełniać dodatkowe warunki, t.j.:

- komputery nie zaplombowane;
- jednakowy wybrany kolor obudowy komputera, klawiatury, myszy i monitora;
- komputery bez systemu operacyjnego.
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CZĘŚĆ IV  WZÓR UMOWY

Umowa nr 1/341/2006/PN

Zawarta w dniu …………………………w Warszawie,

pomiędzy:

Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK),
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, (NIP   522-000-65-27),

reprezentowanym przez Grażynę Gregorczyk – Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a
……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP..............................)

reprezentowanym przez.............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą
§1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania nr 1/302/2007/PN o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 3 sierpnia 2007 r.
Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia: „Dostawa
sprzętu komputerowego”

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera SIWZ stanowiąca integralną część
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z:
a. warunkami określonymi w SIWZ,
b. swoją ofertą,

 stanowiącą załącznik do niniejszej umowy,

§2

1. Strony ustalają, że dostawa sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie
do ....................................................

2. O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego
z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy/odbioru.

§3

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, którymi się
posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§4

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy
 w wysokości
brutto:..................PLN (słownie:  …………………….………………………………………)
 w tym: kwota  netto wynosi. …………………………PLN,
 obowiązujący  VAT wynosi …………………........…PLN, tj. 22 %

2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy
związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

§5

1. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest
…………………………………….………………..
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2. Osobą  upoważnioną  do  wydania  przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest
.............................................................działający  w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§6

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa
i ustalonych zwyczajów.

§7

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela gwarancji: .................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

2. Strony ustalają, że serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez .................................
z siedzibą w .............................….. przy ul……………………..........................................

3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych, w tym także
koszty dostarczenia sprzętu do siedziby Serwisu/Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

§8

1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury
VAT w  terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu.

2. Fakturę VAT należy wystawić na Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10, NIP: 522-000-65-27.

§9

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci karę:
b. w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia

od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy,
c. w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za niedotrzymanie terminu

określonego § 3 pkt.1, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci karę:

d. w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które
nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej
w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego
prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§10

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§11

1. Wykonawca zobowiązuje się do  przestrzegania zakazu cesji tj.   zakazu przenoszenia
przez Wykonawcę  jakichkolwiek   praw   lub  obowiązków  wynikających  z tej umowy
na osoby trzecie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.) i kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca
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CZĘŚĆ V  WZORY FORMULARZY

V.1 – Oferta cenowa

V.2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

V.3 – Status prawny Wykonawcy
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Formularz V.1

…………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………
data sporządzenia oferty

OFERTA

Nazwa zamówienia:
„Dostawa sprzętu komputerowego”

Zamawiający:

OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW

  ul. Raszyńska 8/10,
 02-026 Warszawa

Liczba ponumerowanych zapisanych stron oferty: ……

………………………………………….
podpis i pieczątka Wykonawcy
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SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

Załącznik Dokument
Numer strony

w ofercie
Wykonawcy

A OFERTA CENOWA (Formularz V.1)

B OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Form. V.2)

C STATUS PRAWNY Wykonawcy (Formularz V.3)

C.1 Aktualny ODPIS Z właściwego REJESTRU lub aktualne ZAŚWIADCZENIE
O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

……………………………………………
         podpis i pieczątka Wykonawcy
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Formularz V.1

A. OFERTA  CENOWA

Nazwa zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego”

Nazwa  Zamawiającego Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Siedziba Zamawiającego ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ i wzorze umowy.

2. Oferuję dostawę przedmiotu umowy za:

            cenę netto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………

            cenę brutto …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………………………
w tym:

            VAT ………………………………PLN, tj. 22%

3. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

4. Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielę gwarancji określonej warunkami
SIWZ.

5. Oświadczam, że:
5.1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i  nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
5.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów,
zrealizować przedmiot zamówienia, na warunkach SIWZ.
5.3. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania
zamówienia.

6. Oświadczam, że termin związania  niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany
w SIWZ .

………………dnia, ……………           ………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy
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Formularz V.2

B. OŚWIADCZENIE
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

    Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………dnia, …………… ………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy
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Formularz V.3

 C. STATUS PRAWNY WYKONAWCY

Nazwa zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego”

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 Telefon

Fax

e-mail

REGON

NIP

Miejsce rejestracji
działalności Wykonawcy

  ………………dnia, ……………  ………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy
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