
 
 

Zamówienie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
 

Przywidz, dnia 14.08.2020 r. 
 

Zapytanie ofertowe 
 

na: 
 

Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół z Gminy Przywidz w ramach projektu 
grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy; 
2. Wzór umowy. 
3. Wykaz  dostaw 
4. Oświadczenie o wykluczeniu 

 
§ 1 

Oznaczenie Zamawiającego 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz 
tel. 58/6825146, fax. 58/6825225 
E-mail: oswiata@przywidz.pl 
Adres strony internetowej: www.przywidz.pl 

 
§ 2 

Tryb udzielenia zamówienia 
Zamówienie udzielone zostanie w trybie zapytania ofertowego poniżej równowartości kwoty ważonej w złotych 
30.000 Euro w oparciu o wewnętrzy Regulamin. 
 

§ 3 
Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem  na potrzeby szkół          
z Gminy Przywidz w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
 

1. Zakres zamówienia: 
 
Laptopy wraz z oprogramowaniem – 24 szt. 
 
Zgodny ze załączoną specyfikacją 
 
Zamówienie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 
nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji 
projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego 

 
§ 4 

Termin realizacji zamówienia 
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. 
 

§ 5 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

 
1. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. 
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Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co 
najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego do firm lub jednostek budżetowych na kwotę nie mniejszą 
niż 10.000 zł brutto. 
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, do oferty 
należy załączyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
usług w zakresie wskazanym powyżej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, daty wykonania 
i odbiorców oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – według 
wzoru Załącznika nr 3 do Zapytania. 
 
2. Podstawy wykluczenia. 
Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę 
który jest powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się 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.  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa powyżej, 
do oferty należy złożyć: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru Załącznika nr 
4 do Zapytania. 

 
  

§ 6 
Termin składania ofert oraz miejsce składania ofert 

1. Oferty należy składać w   Urzędzie Gminy Przywidz –, faksem 58/ 6825225 lub e-mail: sekretariat@przywidz.pl 
2. Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2020 r., do godz. 14.00 
 

§ 7 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą, oraz przekazywaniu oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający upoważnia: Grażyna Kłęk, tel. 58/6825 994., e-mail: 

oswiata@przywidz.pl  
2. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (pod tym 
pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w 
formie podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e załącznika do wiadomości). Zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo 
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 

 
§ 8 

Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania. 
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę 

lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do 
oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.  

mailto:oswiata@przywidz.pl
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5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy 
lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

§ 9 
Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu, powinien 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia,                      
a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto stawki                           
i wartości podatku VAT oraz ceny brutto. 

 
§ 10 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposób oceny oferty 

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 
 
Kryterium: cena – znaczenie 100%  
 
 
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: 

                                               C min 
                                 X =                                x 100 pkt.  
                                               C O 
gdzie: 

 
X – wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min – najniższa cena ze złożonych ofert 
Co – cena ocenianej oferty 
 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 

§ 11 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. 
       

                      § 12 
      Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przywidz ,Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 
Przywidz; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem 
ofertowym na Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem  na potrzeby szkół z Gminy Przywidz w ramach 
projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” 
 

 

2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
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zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”, Poczta Polska S.A., podmioty 
świadczące usługi wsparcia dla Administratora (w szczególności prawnicze, informatyczne).   

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

6. posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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Załącznik Nr 1 do Zapytania 
 
 
 

 
OFERTA  

na 
Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół z Gminy Przywidz w ramach projektu 
grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego” 

 

………………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
nazwa firmy Wykonawcy  

 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
adres 

 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
Regon/NIP 

 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
telefon, faks, e-mail 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół z Gminy 
Przywidz w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego” , SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Zapytaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: 
 
Cz.1  
Cena ryczałtowa brutto wykonania całości zamówienia:.................................................PLN, 
W tym: 
Wartość netto: ........................................................................... PLN, 
podatek:  VAT ……….…… % tj. w kwocie ……………………….….…PLN 

 

1. Jednocześnie oświadczam, że: 
1) zapoznałem się i akceptuję w całości warunki zawarte w Zapytaniu; 
2) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty; 
3) zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Załączniku  nr 2 do Zapytania                        i 

zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 
warunkach określonych w Załączniku  nr 2 do Zapytania, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

3. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty tj. 

1) ………………………… 
2) ………………………… 

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1
.
  

  
 

    
    
    

 

   
   

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Specyfikacja techniczna 

Cześć I   

 
Laptopy wraz z oprogramowaniem – 24 szt.– cena za 1 szt. - cena brutto ……………… w tym VAT% …… w 
kwocie …………..  
  
   Laptop  

 
Procesor 

INTEL i3-10110U 

 
Przekątna ekranu 

15’6 

 
rozdzielczość 

1920X1080 

 
Powierzchnia matrycy 

MATOWA 

 
Ekran dotykowy 

BRAK 

 
Zainstalowana pamięć RAM 

8 GB 

 
Typ dysku 

SSD 

 
Pojemność HDD 

256GB 

 
Wejścia/wyjścia 

1 x USB2.0 + 2xUSB3.0 + 1xHDMI 

 
Napęd optyczny 

DVD RW 

 
Komunikacja 

WIFI, BLUETOOTH, LAN 

 
Kamera zintegrowana 

TAK 

 
Mikrofon zintegrowany 

TAK 

 
Gwarancja 

3Y BWOS 

Oprogramowanie:  
System operacyjny 

WIN 10 PRO (EDU) 

 
Wymiary 

22.7 mm x 380 mm x 258 mm  

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 
Imię i Nazwisko Data Podpis 
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Załącznik nr 2 do Zapytania 
 
 

      UMOWA NR RO.032.1……….2020 

zawarta w dniu ………………2020r 

w Przywidzu 

pomiędzy: 

Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591 12 92 435, zwaną dalej Zamawiającym  

i reprezentowaną przez Marka Zimakowskiego - Wójta Gminy Przywidz 

a 

…………………………………………………………………………………………………..Wykonawcą, reprezentowanym przez 

………………………………………………………………………………… 

o następującej treści: 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby szkół z Gminy 
Przywidz w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego” w ilości, asortymencie określonych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 
1 do niniejszej umowy i na warunkach określonych w Zapytaniu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Przedmiot 
umowy wskazany powyżej zwany będzie w dalszej części umowy również Sprzętem. 
1. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, posiada wymagane prawem atesty                                     

i certyfikaty. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Sprzęt, stanowi jego własność oraz wolny jest od wad fizycznych            
i prawnych, a także jest wolny od roszczeń osób trzecich oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub 
zabezpieczenia. 

2. Zamawiający powinien być niezwłocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach mogących mieć wpływ na 
opóźnienie terminu wykonania dostawy. Ustalenie nowego terminu wymaga sporządzenia stosownego aneksu do 
umowy. 

 
§ 2. 

Gwarancja i serwis 
1. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt określony w § 1 powyżej, objęty jest pełną gwarancją na okres minimum 24 

miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 
ust. 2 poniżej. 

2. Wraz ze Sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne odnoszące się do 
zamawianego sprzętu. 

3. Zgłoszenie awarii Sprzętu może zostać dokonane telefonicznie lub faksem pod numery: 
...............................................................Wskazane numery będą dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 
16.00. 

4. Serwis gwarancyjny świadczony poza siedzibą przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta. 

5. W przypadku ponownego wystąpienia usterki lub awarii Sprzętu, po wykonaniu trzech napraw, Wykonawca,                        
w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia kolejnej usterki przez Zamawiającego, wymieni wadliwy Sprzęt na 
sprzęt równoważny, fabrycznie nowy.  
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§ 3 
Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Sprzętu w terminie do ……………………… 2020r 

2. Odbiór Sprzętu przez Zamawiającego nastąpi po jego dostarczeniu przez Wykonawcę do jego siedziby, na 
podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru. 

3. Wraz z Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

4. Strony uzgadniają, że przed przystąpieniem do dostawy Sprzętu, Wykonawca uzgodni odpowiedni termin                              
z Zamawiającym, a dostawa nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego. 

5. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający 
uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wygrodzenia brutto o którym mowa                      
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

6. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu niniejszej Umowy przez Wykonawcę przekroczy 14 dni, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie dodatkowo prawo odstąpienia od niniejszej Umowy i żądania zapłaty kary umownej                              
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.  

 
§4. 

Wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenia 
1. Za dostawę i wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 
brutto: ………..................... (słownie: …………………………………………………………………….) 
 
2. Za wykonaną dostawę Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na poniższe dane identyfikacyjne: Nabywca: 
Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591-12-92-435, Odbiorca: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 
7, 83-047 Przywidz 
 
3.Płatność zostanie dokonana, w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury,  
po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów umowy. 
2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie mógł 
spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy strona winna odstąpienia od umowy zapłaci stronie drugiej karę w wysokości 
10 % sumy wynagrodzenia umownego. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach je uzasadniających. 

 
§ 6 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO) Zamawiający informuje Wykonawcę o 

tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy przekazywanych Zamawiającemu na mocy niniejszej 
umowy jest Wójt Gminy Przywidz. Obsługę organu zapewnia Urząd Gminy Przywidz: ul. Gdańska 7, 83-047 
Przywidz, tel. tel. 58 682-51-46, fax: 58 682-52-25, email: sekretariat@przywidz.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod 
adresem e-mail iod@locuslege.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. b RODO oraz ewentualnie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.  

mailto:sekretariat@przywidz.pl
mailto:iod@locuslege.pl
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4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący 
jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne i inne podobne 

usługi wsparcia, organy publiczne i sądy celem wykonania obowiązków ciążących na Administratorze                             
(w szczególności urzędy skarbowe, ZUS, organy kontroli, komornicy), oraz podmioty realizujące prawo 
dostępu do informacji publicznej.   

 
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny 

do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi (co do zasady 10 lat), z uwzględnieniem 
przepisów o archiwizacji obowiązujących jednostkę.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy lub podjęcia działań przed 
zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone  
w formie pisemnej. 
2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie,  
        a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden  
    egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

 
 
WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

 

 

Wzór wykazu dostaw 

wykonanych, w ciągu ostatnich dwóch lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 

Lp. Rodzaj dostawy Nazwa inwestycji 
Nazwa i adres 

odbiorcy 

Data wykonania  

(od – do)1 

1 

 

 

 

 

   

2 

    

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane powyżej dostawy zostały 

wykonane należycie 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    

 

 

 
1 Należy podać daty wykonanych usług, dzień,  miesiąc i rok rozpoczęcia  i zakończenia 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

   

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania o cenę 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup laptopów wraz z 
oprogramowaniem  na potrzeby szkół z Gminy Przywidz w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 

oświadczam, że: 
 

Wykonawca nie jest powiązanym w żaden sposób z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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.  

 

 
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    

 

 
          
          

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 


