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Kraków, dnia 18.05. 2010r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA d
zwana dalej w skrócie SIWZ
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1.Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków;
2.2.tel. +4812-432-44-50;
fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;
2.3.e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w
dalszej części SIWZ „PZP” (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie
zakupu i dostawy notebooka i projektora multimedialnego dla Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej 52
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań
technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do kaŜdej części zamówienia:
część I

notebook

Notebook
15,4”
Procesor: klasy Intel Core2 Duo T6570
Prędkość procesora: 2,1 GHz
Dysk twardy: 250GB
Pamięć RAM: 2 GB
Wyświetlacz LCD: 15,6” TFT HD LED;
Karta grafiki klasy: Intel Graphics Media Accelerator X4500MHD
Karta dźwiękowa
Karta sieciowa: klasy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
Technologie bezprzewodowe: Bezprzewodowa karta sieciowa, Bluetooth
Napęd optyczny: DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe
Czytnik kart pamięci: SecureDigital Card, MultiMedia Card
System operacyjny: licencja Windows 7 Professional PL
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Masa brutto max.: 2,7 kg
Mysz optyczna (USB) w kolorystyce i stylistyce notebooka
Torba

część II

projektor multimedialny

Projektor:
typ LCD, XGA,
Jasność 2000-2600 ANSI lumen
Parametry wyświetlanego obrazu
Kontrast 500:1 :1
Rozdzielczość maksymalnaXGA (1024 x 768)
Złącza Audio/Video15-pin D-sub, czytnik kart SD, USB, 1x mini jack,
Ethernet RJ-45 Port
śywotność lampy [normal] min. 3000 h

Wymagania ogólne dla zamówienia:
a) Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.
b) Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczną gwarancję na projektor,

c)

d)

e)

f)

lampa min. 12 miesięcy oraz 36 miesięcy dla notebooka w miejscu uŜytkowania
odpowiednio dla oferowanych części zamówienia, a jeŜeli jest to technicznie
niemoŜliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi
wykonawca,
Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest
dołączyć do oferty opisy techniczne czy funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności
oferowanych robót i urządzeń z wymaganiami SIWZ i jej załączników.
Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów co
najmniej równowaŜnych do przedstawionych w specyfikacji jako wzorcowych. Przez
równowaŜność rozumie się to, Ŝe oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej
te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim
jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Przy
oferowaniu innych modeli niŜ wzorcowe musi być zachowana pełna funkcjonalność
urządzeń zgodna z wzorcowymi i realizacja zadań przedstawionych w SIWZ. Przy
oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niŜ wzorcowe Wykonawca
musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równowaŜność z warunkami i
wymaganiami opisanymi w SIWZ.
Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami
lub złoŜyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym moŜe podpisać oraz dołączyć do
oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ.
W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia)
odpowiednio.
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3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz
załączniki przedstawione w SIWZ.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 30213100-6 komputer przenośny, 38652100-`1 projektory
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały równieŜ we wzorze umowy
stanowiącym integralną część SIWZ.
4) Termin wykonania zamówienia.
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 2 tygodni (14 dni) od udzielania
zamówienia, tj. podpisania umowy.
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w
oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w
oparciu o oświadczenia dołączone do oferty, którego wzór stanowią załączniki nr 1 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w
oparciu o oświadczenia dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej
na realizację zamówienia.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w
oparciu oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest złoŜyć:
1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza
oferty będącego integralną częścią SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest złoŜyć:
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ.
2.2 aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to kaŜdego z nich – przy czym wymóg ten
nie dotyczy osób fizycznych,
2.3 W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
__________________________________________________________________________________________
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;
www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Strona 3 z 18
e-mail: bzp@uj.edu.pl

SIWZ – na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i projektora multimedialnego dla
Instytutu Socjologii UJ
Nr sprawy: CRZP/UJ/280/2010

Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6) 2.2. SIWZ, zobowiązany jest
przedłoŜyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio Ŝe:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
2.4 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych powyŜej w pkt 6)
2.3 Wykonawca moŜe je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 6)2.3 i 6)2.4 SIWZ muszą być złoŜone w postaci
oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w
SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających
Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginałów
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie
będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).
7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dopuszcza się moŜliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub
drogą elektroniczną, z tym Ŝe oferta wraz z wymaganymi dokumentami i
oświadczeniami musi zostać złoŜona w formie oryginału na piśmie przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ.
2. Adres i osoba kontaktowa – mgr Urszula Wilgocka, Biuro Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812432-44-50; fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub
informacje faksem albo drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŜniony jest:
4.1 w zakresie formalnym i merytorycznym – mgr Urszula Wilgocka Biuro Zamówień
Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków,
tel. +4812-432-44-50; fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail:
bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
5. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod
warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niŜ na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – jeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tzw. „progi unijne”.
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6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7)5 SIWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłuŜenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień i/lub pytań i odpowiedzi
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza je na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie.
9. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, jeŜeli
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
10. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszcza ją na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8) Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
9) Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody
na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i
otwarcia ofert.
10) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę cenową i winien skalkulować
cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia lub wybranej części.
2. Wykonawca musi do oferty dołączyć opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na
ocenę zgodności oferowanych urządzeń z wymogami SIWZ i jej załączników.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z
załącznikami, zawierającymi oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 6)
SIWZ, (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy
czym moŜe podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).
4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest przedłoŜyć pełnomocnictwo w przypadku
podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby
upełnomocnione, przy czym dotyczy to równieŜ przypadków składania ofert przez
podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.
5. Dopuszcza się moŜliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów,
pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
__________________________________________________________________________________________
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;
www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
Strona 5 z 18
e-mail: bzp@uj.edu.pl

SIWZ – na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i projektora multimedialnego dla
Instytutu Socjologii UJ
Nr sprawy: CRZP/UJ/280/2010

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako
przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a
jego upowaŜnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym
przez
upełnomocnionych
przedstawicieli
wszystkich
Wykonawców
występujących wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to moŜe wynikać z
załączonej do oferty stosownej umowy.
6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być
sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.
7. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników
zamieszczonych w niniejszej SIWZ.
8. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz
wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
9. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania
albo czytelnym pismem odręcznym.
10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz
kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy)
winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym
podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawców uznaje się:
10.1osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach
spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;
10.2osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
10.3osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o
których mowa powyŜej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
10.4w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty
odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez pozostałych uczestników
konsorcjum bądź stosowną umowę;
10.5w przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
11. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i złączone w sposób uniemoŜliwiający swobodne wysunięcie się
którejkolwiek karty oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty naleŜy składać w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przy ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p., w terminie do dnia 26 maja
2010r. do godziny 11:00.
2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na
adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenia:
„Oferta na dostawę sprzętu dla Instytutu Socjologii nr sprawy CRZP/UJ/280/2010 __________________________________________________________________________________________
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nie otwierać przed dniem 26 maja 2010r. godz. 11:05.” oraz opatrzy kopertę pieczęcią
adresową Wykonawcy.
3. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej
treści po upływie terminu składania ofert.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w 26 maja 2010r. o godzinie 11:05 w Biurze
Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków, IV p.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach.
8. Informacje, o których mowa w pkt 11)6. i 7. SIWZ Zamawiający przekaŜe
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich
wniosek.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeŜeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek
przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek
przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy PZP.
13. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli zaistnieje
którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy PZP.
14. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o wykluczeniu
Wykonawców, o odrzuceniu ofert, o uniewaŜnieniu postępowania bądź o wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając w kaŜdym przypadku uzasadnienie faktyczne i
prawne.
15. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt 11)14. SIWZ, na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
12) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę ryczałtową oferty naleŜy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie
indywidualnej kalkulacji wykonawcy lub kosztorysów szczegółowych dla całości lub
części zamówienia, uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do jego wykonania,
podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji
wykonawcy przy uwzględnieniu treści SIWZ winna odpowiadać cenie podanej przez
wykonawcę w formularzu oferty.
3. Obliczając cenę ryczałtową oferty, naleŜy podać wartość (wartości) jednostkowe i
sumaryczne netto, wskazać wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) naleŜnego podatku
od towarów i usług VAT lub jego wartość wyraŜoną w procentach, oraz wartość
(wartości) jednostkowe i sumaryczne brutto.
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4. Nie przewiduje się zmiany ceny.
5. Nie przewiduje się Ŝadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
umowy.
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród waŜnych ofert złoŜonych w
postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych),
odpowiednio dla kaŜdej części postępowania na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
3. Cena brutto
–
100%.
Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto” będą liczone wg następującego
wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 10
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj – najniŜsza cena spośród waŜnych ofert,
Co - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Maksymalna liczba punktów, które wykonawca moŜe uzyskać w tym kryterium
wynosi 10.
4. Oferta wykonawcy, która uzyska najwyŜszą liczbą punktów w danej części
zamówienia, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien złoŜyć:
1.1 ewentualny wykaz podwykonawców,
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeŜeli zostanie
ono przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni jeŜeli zostanie ono przesłane w inny
sposób.
3. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 14)2. SIWZ, jeŜeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia została złoŜona tylko jedna oferta lub występują inne
przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba Ŝe zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7
ustawy PZP.
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy.
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16) Wzór umowy.
WZÓR UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ................ 2010 r. pomiędzy:
Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ……………………………….
a
…………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………..
W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zakup i dostawę
………………….. dla ……………. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
połoŜonego przy ul…………………... .
2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne
czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i dostawę do
pod adres w Krakowie wskazany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej
jakości uŜytych materiałów oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu
naleŜytej staranności.
4. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
a.) dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z
załącznikami i oferta Wykonawcy.
5. Termin rozpoczęcia realizacji ustala się na dzień ………….. 2010r., a termin
zakończenia wykonania nie później niŜ na dzień ……………….. 2010r.
6. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§2
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
§3
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ..................... zł.,
słownie : ............................................ zł. 00/100, co po doliczeniu naleŜnej stawki
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podatku
VAT
daje
kwotę
brutto:
.....................
zł.,
słownie
:
............................................ zł. 00/100.
2. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-22-36.
3. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ .
4. Zamawiający informuje, iŜ wystąpi o potwierdzenie Ŝe jest placówką oświatową
i przysługuje mu zerowa stawka podatku VAT przy zakupie zestawu
komputerowego oraz drukarek.
§4
1. Wykonawca, określone w § 3 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości
(części) przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złoŜeniu faktury.
2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30
dni od daty odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku
Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie w terminie
uzgodnionym przez Strony, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin
od chwili zgłoszenia faxem lub emailem..
3. Wykonawca udziela …..... miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy
liczony od daty odbioru zamówienia wraz z bieŜącą konserwacją wynikającą z
warunków gwarancji i naprawą w okresie gwarancyjnym w miejscu uŜytkowania,, a
jeŜeli jest to technicznie niemoŜliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z
tym związane ponosi wykonawca,
4. JeŜeli z jakiegokolwiek powodu leŜącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangaŜować innego
Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć
związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.
5. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
gwarancyjne i instrukcje obsługi i eksploatacji.
6. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji określonych w
zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
§6
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą
umową lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od
Zamawiającego niezaleŜnych w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zakresu
umowy,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto
zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki,
c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto
zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu
określonego przez Strony w celu usunięcia wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z
naleŜnej faktury.
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§8
1. Zamawiający lub Wykonawca moŜe odstąpić do umowy w trybie natychmiastowym
lub wypowiedzieć umowę z siedmiodniowym terminem wypowiedzenia jeŜeli jedna
ze Stron w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co spowoduje utratę
zasadniczych korzyści, jakie strony mają osiągnąć w wyniku umowy.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy jeŜeli:
a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub dostarcza wadliwe elementy
oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.
3. W razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn zawinionych
przez jedną ze Stron, Strona z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest
zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto, niezaleŜnie od treści zapisów § 7 ust. 1 lit.a) umowy.
4. JeŜeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia
określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.
6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od
umowy z winy Wykonawcy.
7. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Strony zachowują prawo
egzekucji kar umownych.
§9
1. Przez okoliczności siły wyŜszej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o
charakterze nadzwyczajnym, którego nie moŜna było przewidzieć ani jemu
zapobiec.
2. JeŜeli wskutek okoliczności siły wyŜszej Strona nie będzie mogła wykonywać
swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o
tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
§ 10
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem
niewaŜności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złoŜenia.
2. Ewentualna niewaŜność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie
wpływa na waŜność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują
niewaŜne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi
postanowieniami umowy.
§ 11
1. śadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z
tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na
przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy takŜe w przypadku zmiany
formy prawnej Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŜności.
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5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy
będzie sąd w Krakowie.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym (1) egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron.
............................................
Zamawiający

........................................
Wykonawca

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2010 roku.
Akceptuję wzór umowy

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
przewidzianej w Dziale VI ustawy dla postępowań o wartości zamówienia
mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP,
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na
listę, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy i
przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub
zapytania o cenę,
b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego się wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego się wykonawcy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania
uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie
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jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą
jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub emailem.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach
określonych w art. 182 ustawy PZP
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy.
12. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17.8 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i
3 ustawy.
13. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z
późn. zm.) o sądzie polubownym, jeŜeli ustawa PZP nie stanowi inaczej.
14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia
skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału
nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Od skargi
uiszcza się opłatę.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe wniosek o
uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W
postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŜna rozszerzyć
Ŝądania odwołania ani występować z nowymi Ŝądaniami.
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17. Wykonawca lub uczestnik konkursu moŜe w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
18. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności,
19. Zamawiający informuje, iŜ szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej
zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 – 198g ustawy PZP.
18) Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
19) Informacja o umowie ramowej.
1. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej.
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP.
1. Zamawiający nie przewiduje moŜliwość udzielania zamówień uzupełniających.
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli Zamawiający dopuszcza ich
składanie.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego z uwagi na
fakt, iŜ dopuszcza się moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną.
1. bzp@uj.edu.pl
2. www.uj.edu.pl
http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą.
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26) Zamawiający Ŝąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
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FORMULARZ OFERTY
________________________________________________________________
ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków;
Jednostka prowadząca sprawę – Biuro Zamówień Publicznych UJ
Ul. Straszewskiego 25/9, 31 – 113 Kraków
________________________________________________________________
Nazwa (Firma) Wykonawcy –
………………………………………………………………………………….,
Adres siedziby –
……………………………………………………………………………………,
Adres do korespondencji –
……………………………………………………………………………………,
Tel. - ......................................................; fax - ......................................................;
E-mail: ..............................................................;
NIP - .................................................; REGON - .................................................;
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w
zakresie zakupu i dostawy notebooka oraz projektora multimedialnego dla instytutu
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, (Nr sprawy: CRZP/280,/2010),
składamy poniŜszą ofertę:

1) oferujemy wykonanie:
• części I przedmiotu

zamówienia

(notebook)

za

łączną

kwotę

netto

……............................................zł,
(słownie:
....................................................................................................................zł)
plus naleŜny podatek VAT w wysokości ........... %, co daje kwotę brutto
....................................................... zł
(słownie : ........................................................................................................................zł),
•

części II przedmiotu zamówienia ( projektor multimedialny) za łączną kwotę netto
……............................................zł,
(słownie:
....................................................................................................................zł)
plus naleŜny podatek VAT w wysokości ........... %, co daje kwotę brutto
....................................................... zł
(słownie : ........................................................................................................................zł)
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2) oświadczamy, iŜ oferujemy termin realizacji zamówienia do 2 tygodni (14 dni) liczony
od udzielania zamówienia, tj. podpisania umowy odpowiednio dla oferowanych części
zamówienia,
3) oferujemy termin płatności wynoszący do 30 dni liczony od doręczenia faktury
odpowiednio dla wymagań określonych w SIWZ odpowiednio dla oferowanych części
zamówienia,
4) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, Ŝe spełniamy warunki udziału w
postępowaniu określone w SIWZ oraz Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i
zasadami postępowania oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem
umowy),
5) oświadczamy, Ŝe udzielamy ....................................miesięcznej gwarancji liczonej od
daty jego odbioru wraz z bieŜącą konserwacją wynikającą z warunków gwarancji i
naprawą w okresie gwarancyjnym.
6) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia,
7) oświadczamy, iŜ oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami
opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na potwierdzenie
czego załączamy szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne potwierdzające
zgodność oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ odpowiednio dla
oferowanych części zamówienia,
8) oferta liczy ........................ kolejno ponumerowanych kart,
9) załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy,
załącznik nr 2 – wzór umowy (fakultatywnie),
załącznik nr 3 – kalkulacja ceny wraz z opisem technicznym oferowanego sprzętu ,
załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców,

inne ................................................................. .
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2010 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 1 do formularza oferty
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(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania (art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie
zakupu i dostawy notebooka oraz projektora multimedialnego dla Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr sprawy: CRZP/280/2010) oświadczamy, Ŝe spełniamy
warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5. oraz Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2010 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera zaakceptowany wzór umowy i jest fakultatywny
(nieobowiązkowy).
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2010 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera wyliczoną cenę oferty wraz z opisem technicznym
oferowanego sprzętu.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... ........ roku.
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SIWZ – na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka i projektora multimedialnego dla
Instytutu Socjologii UJ
Nr sprawy: CRZP/UJ/280/2010

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania
Załącznik nr 4 do formularza oferty
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)
Niniejszy załącznik zawiera zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub
dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (ów), wraz z
fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu.
Załącznik ten jest wymagany obligatoryjnie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca
zapowiada zatrudnienie podwykonawców.
Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2010 roku.
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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