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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT 

 

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

Oddział w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na Dostawę dziewięciu notebooków. 

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – 

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 

ustawy), o ile z szacowania wartości zamówienia lub innych przyczyn nie ujawnią się 

przesłanki do zastosowania innego trybu udzielania zamówienia.  

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

Złożenie oferty służy wyłącznie do zbadania rynku, prawidłowego oszacowania wartości 

zamówienia i ewentualnego porównania ofert, które wpłyną do Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia propozycji zawarcia umowy w 

przedmiocie zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wg 

kryterium oceny wskazanym w pkt. 4, na warunkach nie gorszych niż w treści złożonej 

oferty. Założenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku 

odpowiedzi nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie 

rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). 
 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie 

przy ul. Słowackiego 18 fabrycznie nowych i wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz o 

takich samych parametrach technicznych 9 (dziewięciu) notebooków. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia dodatkowych notebooków w ilości do  

6 notebooków. Możliwość udzielenia zamówienia co do dodatkowych 6 notebooków, w tym 

ich ilość  jest uzależniona od środków budżetowych posiadanych przez zamawiającego. 

Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówienia co do dodatkowych notebooków.  

Ewentualne zamówienie dodatkowe (do 6 notebooków) zostanie udzielone temu wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ma obowiązek realizacji 

dodatkowego zamówienia na takich samych zasadach oraz za takie same ceny jednostkowe 

jak dla zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania 

prawa dodatkowego zamówienia w ramach dostawy zamówienia podstawowego lub w 

terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy dla zamówienia podstawowego. 
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Zamówienie dodatkowe będzie realizowane po uzgodnieniu możliwości jego realizacji z 

Wykonawcą.  

 

2. Zamawiający: 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Rzeszowie, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18, tel. 17 86 06 018, e-mail: 

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl, NIP: 813-32-56-688 

Skrzynka na platformie ePUAP: /IPNORzeszow/ESP 

 

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

1) Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza 

ofertowego (Załącznik Nr 2) oraz Załącznika Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia –

opis technicznych dołączonych do niniejszego zapytania w terminie do dnia  

27 października 2020 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres email:  

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl. 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania 

ofert nie będą rozpatrywane. 

2) Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

korespondencji. 

3) Osoba(y) do kontaktu: 

Paweł Urbanek, tel. 17 86 06 097 –  oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl 

 

4. Kryterium ocen: 

 

Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria ocen: 

cena brutto kompletnego wykonania dostawy – 100%. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

1) Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do 

niniejszego zapytania. Do Oferty należy załączyć wypełniony i podpisany załącznik  

Nr 1. 

2) Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto zamówienia stanowiącej 

kompletne wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, wyliczonej do dwóch 

miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena jest ostateczna.  

3) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania 

ofert częściowych lub ofert wariantowych. 

4) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy lub jej zmiany w trakcie realizacji na 

warunkach innych, niż w treści otrzymanej oferty jedynie w przypadku, gdy 

zaproponowane zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zgodzi się na nie 

Wykonawca. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia. 
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5) Oferta musi być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji gospodarczej. 

6) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy dołączyć do Oferty kopię 

pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta. 

7) Dotyczy oferentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -  

25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie 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 („RODO”). Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z RODO oraz chcąc 

dostarczyć Państwu informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych 

z przetwarzaniem przedmiotowych danych, niezbędne informacje w tym zakresie 

znajdują się na stronie internetowej pod linkiem https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-

danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-

przetargu-na-udzielenie-zamo.html  

 

Złożenie oferty jest równoczesne z akceptacją wszystkich zasad niniejszego zaproszenia 

do złożenia oferty, w tym Oferent (Wykonawca) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, 

że niniejsze postępowanie ma na celu przede wszystkim zbadanie rynku. Nieudzielenie 

zamówienia danemu Wykonawcy nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń skierowanych do Zamawiającego. 

 

6.  Termin wykonania zamówienia: 

 

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 6 tygodni od daty podpisania  (zawarcia) 

umowy. 

 

7. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert. 

 

a) Oferty, w języku polskim, należy składać w formie wypełnionego Formularza 

ofertowego (Załącznik Nr 2) oraz Załącznika Nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia 

opis technicznych  dołączonych do niniejszego zapytania w terminie do dnia  

27 października 2020 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres email:  

oddzial.rzeszow@ipn.gov.pl. 

b) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania 

ofert nie będą rozpatrywane. 

 

8. Warunki finansowe rozliczeń i płatności. 

a) cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty; 

b) zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego – w 

terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego; 

https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
https://ipn.gov.pl/pl/o-ipn/ochrona-danych-osobowyc/83277,Klauzula-informacyjna-dla-oferentowkontrahentow-bez-przetargu-na-udzielenie-zamo.html
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c) podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez 

zmawiającego bez zastrzeżeń; 

d) rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 

1) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zaproszenia przed upływem terminu 

składania ofert. W taki przypadku Wykonawcy, którzy złożyli oferty przed 

ogłoszeniem zmiany, zostaną poinformowani o zmianie, a w razie potrzeby termin 

składania ofert zostanie odpowiednio przedłużony.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania 

przyczyny. 

3) Zamawiający zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych  

u Zamawiającego. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.  

4) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 

wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5) Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu złożenia oferty. 

6) Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

7) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za przedmiot 

zamówienia. 

8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) Jest niezgodna z ustawą, 

b) Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia; 

c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) Została złożona przez Wykonawcę wykluczeniu z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia,  

f) Została złożona przez Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed 

ogłoszeniem niniejszego zaproszenia zawarł z Zamawiającym umowę, której 

realizacja nie doszła do skutku 

g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą 

elektroniczną na adres wskazany w ofercie lub faksem na numer wskazany w ofercie. 

10) Dostarczony sprzęt – notebooki muszą być objęte gwarancją producenta (5 lat) – 

zgodnie ze specyfikacja techniczną stanowiąca załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

 

 

Załączniki: 

1) Opis techniczny przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 

2) Formularz ofertowy – załącznik Nr 2 

3) Wzór umowy – załącznik Nr 3 



 

            Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – NOTEBOOK 

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

 

1 Producent notebooka DELL 

HP 

FUJITSU 

2 Przekątna ekranu 14 cali 

3 Rozdzielczość ekranu Full HD 

4 Matryca ekranu Matowa 

5 BIOS notebooka BIOS chroniony hasłem 

Boot Manager chroniony hasłem 

6 Procesor notebooka Intel Core i5 10 generacji 

7 Pamięć RAM notebooka Zainstalowana pamięć 8GB 

8 Dysk notebooka Dysk SSD NVMe 256GB 

9 Urządzenia sieciowe notebooka Wewnętrzny modem LTE 

WiFi, Bluetooth 

LAN 1000 Mbit/s 

10 Moduł TPM notebooka TPM 2.0 

11 Złącza notebooka HDMI 

12 Klawiatura notebooka Podświetlana 

13 Gwarancja notebooka 5 lat gwarancji w miejscu instalacji. 

Uszkodzony dysk pozostaje w miejscu instalacji. 

Gwarancja producenta na wszystkie komponenty notebooka 

14 System operacyjny Windows 10 Professional PL 64-bit 

15 Informacje dodatkowe Urządzenie fabrycznie nowe,  

nigdzie wcześniej nie użytkowane. 

Dostępność pakietu sterowników dla System Center 

Configuration Manager na stronie internetowej producenta 

jednostki komputerowej 

16 Wyposażenie dodatkowe Torba na laptopa producenta notebooka 

Mysz przewodowa producenta notebooka 

 

 

Oświadczamy, że oferowane przez nas sprzęt spełnia ww. minimalne parametry technicznej. 

 

Oferujemy (producent, model): ………………………………………………………….…….. 

 

 

 

 

 

…………..………, dnia ……………… ………………….………………. 

 podpis i pieczęć Oferenta lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik Nr 2 
 

 

 

OFERTA (WZÓR) 

 

 

Oferent: 

Nazwa: ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

Siedziba: ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

nr NIP: ………………………………..…. 

nr REGON: ……………………………..……. 

tel.:  ……………………………...…… 

faks:  ……………………………..…….    

E-mail: ……………………………..……. 

 

Składamy niniejszą ofertę w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na dostawę  

9 (dziewięciu) notebooków 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert na sprzedaż i 

dostawę do siedziby Oddziału IPN w Rzeszowie przy ul. Słowackiego fabrycznie nowych i 

wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz o takich samych parametrach technicznych 

9 (dziewięciu) notebooków za cenę całkowitą:  
 

Wartość netto zamówienia  ………………………………………………………..………………… złotych  

(słownie) …………………………………………………………………….……………………………………….. 

Wartość brutto zamówienia …………………….……..…………….……………….………………… złotych  

(słownie) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

przy czym 1 sztuka notebooka – (zgodnie ze specyfikacja techniczną) : 

wartość netto za 1 sztukę ……………………………….…...………………………………….……… złotych  

(słownie) …………………………………………………………………………………………………………….. 

wartość brutto za 1 sztukę………………………………...…………………………………………….. złotych  

(słownie) ………………………………………………….. 

 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń 
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2. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  

3. Oświadczam/y, że w podaną cenę brutto zamówienia wliczyliśmy wszystkie koszty 

związane z pełną i terminową realizacją zamówienia,  zgodnie z warunkami określonymi 

w Zaproszeniu do składania ofert. 

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z warunkami zawartymi w 

Zaproszeniu do składania ofert. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia.  

6. Przyjmujemy do wiadomości, że: 

a) złożenie zapytania o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi 

nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Instytut Pamięci Narodowej – 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie; 

b) powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, której wzór został załączony do 

zaproszenia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia na 

przedstawionych warunkach. 

8. Niniejszym zobowiązujemy się, że w przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał 

zrealizować zakup dodatkowych notebooków - do 6 sztuk będziemy go realizować na 

takich samych zasadach  oraz za takie same ceny jednostkowe jak dla zamówienia 

podstawowego. Zamówienie dodatkowe będzie realizowane po uzgodnieniu możliwości 

jego realizacji z Wykonawcą.  

 

 

Przedstawiciel oferenta oddelegowany do kontaktów: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Nr telefonu: ………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………..…, dnia …………………….           ...……………………..………………   
podpis i pieczęć Oferenta 

 lub osoby uprawnionej do reprezentowania 

Oferenta 

 

 



 

 

UMOWA 

  

 

W dniu ……………………… 2020  r. w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Warszawie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów, powołanym ustawą z 

dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz. U. 2019 poz. 1882t.j.), zwanym dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym 

przez: 

Pana dr. Dariusza Iwaneczko -  Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie 

a 

.................................................. zwanym dalej „Wykonawcą”  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 .  

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 

określony w § 2 umowy. 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dziewięciu sztuk komputerów przenośnych – notebooków 

marki ………………….……. model …………………..…… zwanych dalej „Sprzętem 

komputerowym”, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy oraz z 

ofertą Wykonawcy,  której kopia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. na adres: Rzeszów,  

ul. Słowackiego 18. Transport towaru oraz wniesienie na miejsce wskazane przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego termin 

dostawy sprzętu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 3.  

TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 w 

terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Za dzień realizacji umowy uznany będzie dzień 

podpisania przez Wykonawcę oraz wyznaczonego pracownika Zamawiającego protokołu odbioru, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, stwierdzającego należyte wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. 

§ 4. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto: …………..…….. złotych (słownie: 

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

z obowiązującym podatkiem VAT, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do 

umowy. 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji 



 
 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, koszty 

transportu, ubezpieczenia, rozładunku, wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 1 w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru stanowiący Załącznik nr 3 do 

umowy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Działając w oparciu o art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2191) Zamawiający wyłącza 

stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy 

tj. w stosunku do umów do których nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 

Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do 

niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za nieskutecznie doręczoną, tym 

samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

zleconych zamówieniami świadczeń wobec Zamawiającego. W ww. przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie do doręczenia jej w tradycyjny sposób tj. osobiście do biura podawczego 

Zamawiającego lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego 

się doręczaniem przesyłek (kurierem). 

 

§ 5. 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy i podpisania protokołu odbioru jest jeden z 

pracowników Zamawiającego tj. …………………………….. lub osoba posiadająca pisemne 

upoważnienie Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy jest …………….………………  tel. 

……………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w ust. 1 termin dostawy  

z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym. 

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli: 

1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony, 

2) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku przedmiotu umowy w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy przygotowuje Wykonawca. 

6. Zamawiający działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U.2018.2191 z dnia 2018.11.23 z 

późn. zmianami), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, wskazanych w art. 2 pkt. 3 tej ustawy,  

z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. Do innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości  

i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego 

fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U.2019.856 z dnia 2019.05.09) zalicza 

się: 

1) zlecenie dostawy (zamówienie); 

2) awizo dostawy; 

3) potwierdzenie odbioru; 



 
 

4) faktura korygująca; 

5) nota księgowa 

 

§ 6. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia wyłącznie fabrycznie nowe i wolne od wad. 

2. Dostarczony sprzęt objęty jest gwarancją producenta na warunkach określonych w niniejszej 

umowie na okres 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. 

3. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt komputerowy gwarancji w miejscu instalacji na 

warunkach określonych w niniejszej umowie i określonych przez producenta, na okres: 5  lat od 

daty podpisania protokołu końcowego odbioru. 

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających  

z przepisów o rękojmi za wady dostarczonego urządzenia. 

5. Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta dostarczonego 

urządzenia.  

6. Wykonawca zapewni w okresie wskazanym w ust. 2 bezpłatny serwis naprawczy urządzenia  

w siedzibie Zamawiającego. 

7. W okresie gwarancji, wymienionym w ust. 2 Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

kosztami serwisu tylko wówczas, gdy uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy Zamawiającego. 

8. Naprawa w siedzibie Zamawiającego musi zostać rozpoczęta w ciągu następnego dnia roboczego 

od dnia zgłoszenia awarii, w godzinach 7.30-15.30. Dyski zostają u Zamawiającego.  

W szczególnych przypadkach strony mogą uzgodnić inny czas usunięcia usterki, przy czym 

wymagane jest potwierdzenie na piśmie. 

9. W przypadku nie dokonania naprawy w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo 

usunięcia awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień gwarancyjnych. 

10. Powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi telefonicznie na nr  …………..….. , faxem na nr: 

………………. lub mailowo na adres …………………. Wykonawca dokona nieodpłatnie 

naprawy gwarancyjnej lub wymieni wadliwe urządzenie na nowe. W przypadku awarii 

urządzenia Wykonawca zapewni do czasu naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie 

gorszych niż urządzenie, które uległo awarii. 

11. Na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych lub 

Urządzenie było naprawiane trzykrotnie, zostanie ono wymienione na nowe wolne od wad, w 

terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. 

12. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji umowy i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże 

bezpośrednio do Wykonawcy na adres e-mail: ……………………. 

13. Nośniki danych nie mogą opuścić siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia awarii 

dysku twardego, uszkodzony dysk pozostaje własnością Zamawiającego, a Wykonawca 

zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć nowy dysk w ramach umowy gwarancyjnej. 

14. Dokonanie istotnych napraw dostarczonego urządzenia, bądź usunięcie istotnych wad powoduje, 

że w odniesieniu do tej części urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania 

naprawy lub usunięcia wady. Termin gwarancji ulega również przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej skorzystać. 

15. Strony niniejszej umowy rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem okresu gwarancji, 

wskazanego w ust. 2. 

16. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne 

wystawione przez producenta urządzenia najpóźniej w dniu dostawy. 

 

 

 

§ 7. 

KARY UMOWNE 



 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki: 

a) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §3, 

b) w przystąpieniu do wykonania do naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa w §6 

ust. 8, 

2. Do naliczenia kary umownej za zwłokę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wlicza 

się okresu, w którym Zamawiający dokonuje czynności odbioru.  

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 

ust.1, taką samą karę zapłaci Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego 

stronie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu należności wobec 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

 

§ 8. 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania – realizacji przedmiotu umowy,  

w terminie określonym w §3, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od 

umowy odstąpić. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, nakazanego 

przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i mimo upływu wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu nie dokonania zmiany przez Wykonawcę sposobu wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 

uzasadnienie. 

 

§9. 

ZASADY POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności przez czas 

nieoznaczony wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z 

realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do 

jakichkolwiek innych celów bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonaniu przedmiotu zamówienia: 

1) nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych 

nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac, 

2) nie będzie zabierał, kopiował oraz powielał dokumentów i danych, a w szczególności 

udostępniał ich osobom trzecim, 

3) nie będzie informował osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 

3. Za osobę trzecią, o której mowa w ust. 2 pkt 3 uważa się osoby nie wykonujące pracy na rzecz 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że otrzymując informacje poufne będzie zapobiegał ich ujawnieniu, 

publikacji czy też rozpowszechnieniu informacji, poprzez zachowanie takiej samej staranności  

i troski w działaniu jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu, publikacji oraz rozpowszechnieniu 

własnych informacji o podobnym charakterze. 



 
 

5. Wykonawca ma prawo ujawnić informacje poufne: 

1) swoim pracownikom, którzy maja potrzebę dostępu do takiej informacji, 

2) w granicach wymaganych przez prawo, 

- jednakże w takiej sytuacji Wykonawca poinformuje podmiot, któremu przekazuje informacje  

o ich poufnym charakterze oraz powiadomi o takim fakcie Zamawiającego, podając zakres  

i warunki ujawnienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli Zamawiającego o wszystkich 

zauważonych nieprawidłowościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji. 

 

§ 10. 

ZMIANY UMOWY 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 144 

ustawy PZP, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, 

niepowodujących zmiany przedmiotu zamówienia, 

2) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

w zakresie modelu/typu sprzętu w przypadku zakończenia produkcji lub braku dostępności na 

rynku pod warunkiem, że sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego 

modelu/typu sprzętu i nie spowoduje podwyższenia ceny. 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden 

dla Zamawiającego. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki, wymienione poniżej: 

1) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia ( Załącznik Nr 1) 

2) kopia oferty Wykonawcy (Załącznik Nr 2); 

3) wzór protokołu odbioru (Załącznik Nr 3) 

4) klauzula informacyjna (Załącznik Nr 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

Rzeszów, dnia  …………….. r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie od ………..………. niżej 

wymieniony przedmiot umowy: 

 

L.p. Nazwa przedmiotu umowy Ilość sztuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy wymienionego w protokole. 

 

Zamawiający potwierdza kompletność przyjmowanej dostawy, paczki dotarły w stanie 

nieuszkodzonym, nie noszą śladów otwierania. Zamawiający potwierdza/ nie potwierdza 

zgodność przyjmowanej dostawy z parametrami oraz funkcjonalnością zawartą w 

Specyfikacji technicznej. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 4 do umowy 

 

 

Klauzula informacyjna dla oferentów/kontrahentów w ramach umowy cywilno-prawnej 

z zachowaniem formy pisemnej (bez przetargu na udzielenie zamówienia publicznego 

powyżej 30 000 PLN)  

 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) rozpoznania cen rynkowych i wyboru najkorzystniejszej oferty,  

a w przypadku podpisania umowy: 
b) wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan stroną, 

c) prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:   

a) w przypadku pkt. 1a:  

 art. 6 ust. 1 lit. c 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), dalej RODO 

(wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), 

 art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie zadań w interesie publicznym), 

b) w przypadku pkt. 1 b, c także: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonania  umowy,  której będzie Pani/Pan 

stroną  lub  do  podjęcia działań przed zawarciem umowy); ustawa Kodeks cywilny; ustawa Prawo 

zamówień publicznych;  ustawa o finansach publicznych; ustawa o rachunkowości; ustawa Ordynacja 

podatkowa; ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej; rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie 

wystawiania faktur. 

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą pod adresem:  

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, 

fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym 

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych. 

4) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a 

także podmioty upoważnione przez Administratora danych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana oraz 

zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na 

podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do 

zawarcia i wykonania umowy. 

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
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