
 

                                       
 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych ogólnych, 
pomocy dydaktycznych do metody M. Montessori, urządzeń multimedialnych oraz 

wyposażenia w ramach projektu pn.: ,, Szkoła ćwiczeń Szkoły Twórczej Integracji w Milinie, 
nr POWR.02.10.00-00-3013/20, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

  



 

                                       
 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą przenośnego sprzętu komputerowego, 
pomocy dydaktycznych ogólnych, pomocy dydaktycznych do metody M. Montessori, urządzeń 
multimedialnych oraz wyposażenia dla uczestników projektu:  „Szkoła ćwiczeń Szkoły 
Twórczej Integracji w Milinie” nr POWR.02.10.00-00-3013/20, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu 
oświaty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 niżej wymienionych części. 
 
Część I – zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych. 
Część II – zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych ogólnych 
Część III – zakup wraz z dostawą urządzeń multimedialnych  
Część IV – zakup wraz z dostawą wyposażenia  
Część V – zakup wraz z dostawą pomocy do metody M. Montessori 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 8 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 
Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 24 miesiące gwarancji. 
 

1. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny 
tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 

2. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia  powinien być nowy, nie 
noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i  uprzedniego używania tzn. że żadna część 
składająca się na dany materiał nie może być wcześniej  używana, musi pochodzić z 
bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego 
działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec 
uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych 
towarów były w języku polskim. 

3. Asortyment  składający się na przedmiot zamówienia  musi spełniać wszelkie wymogi 
norm określonych obowiązującym prawem. 

4. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie 
prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z 
dokumentacją w języku polskim.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym 
zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia na adres: Stowarzyszenia Szkoła 
Twórczej Integracji w Milinie, Milin 5, 62-511 Kramsk w godzinach 8.00-15.00. 
Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku 
uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.  



 

                                       
 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód 
spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu 
zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z 
tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te 

nie powstały z winy zamawiającego lub 
- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub 
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, 

funkcjonalności oraz parametrów technicznych,   
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

8. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych 
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni 
je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg 
oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

10.  Zamawiający udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 24 miesiące gwarancji od dnia 
odbioru dostawy.  

11. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji 
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność 
polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych 
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i 
urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w 
zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można 
dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze 
normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i 
o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, 
że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez 
zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację 
oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak 
aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny  z opisem 
przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 

12. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 
i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego. 



 

                                       
 

13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zapytania. Projekt umowy ma zastosowanie 
do wszystkich części zamówienia. 

14. Warunki płatności określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do 
zapytania ofertowego. 

15. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 145 ustawy pzp. 

 
Dostawy będą dokonywane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, zgłoszonym 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający przewiduje maksymalnie 4 dostawy w ramach 
każdej części zamówienia. 
 
Terminy oraz wielkość dostaw będą uzgadniane z odpowiednimi pracownikami Zamawiającego z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Wykonawca zrealizuje dostawę na każdorazowe zamówienie 
Zamawiającego, nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania zamówienia. 
 
Dostawy będą się odbywać do miejsca ustalonego z Zamawiającym w godzinach od 08.00 do 15.00. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z dostawy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą ilość i rodzaj dostawy. 
 
Rozładunek odbywać się będzie przy pomocy pracowników Wykonawcy w miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca zapewnia właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanych produktów sposób 
transportu; w trakcie transportu produkty muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników 
zewnętrznych. 
 
Odbiór każdej partii zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
Pracownik może odmówić odbioru partii w przypadku, gdy nie odpowiada warunkom zamówienia. 
 
Koszty transportu ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do dostawy sprzętu posiadającego 
wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz stosować się do obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania wszelkich dokumentów, a także działań 
informacyjnych i promocyjnych  zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020  oraz 



 

                                       
 

Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 
zakresie informacji i promocji. Dokumenty dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy na każdym etapie realizacji 
zamówienia. 
 
 


