
 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin 

tel. i e-mail w sprawie zamówienia: 0913972935, 0661647616,  tracz@hot.pl 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOSTAWA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO 

 
I. Postanowienia wstępne  
1. Zamawiającym jest Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze z siedzibą w Szczecinie (kod 71-

415), ul. Wąska 13, zwane dalej „Zamawiającym”.  
2. Zamówienie udzielane  jest w związku z projektem POIS.05.01.00-00-189/09 „Ochrona żubrów in 

situ w województwie zachodniopomorskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

(umowa o dofinansowanie projektu z dnia 28-07-2010 r. nr POIS.05.01.00-00-189/9). 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego, zawierającego: 
 procesor - klasy Intel Core i7, co najmniej 3GHz (lub równoważny, gwarantujący użytkownikowi 

nie niższą szybkość i wydajność pracy), 

 pamięć operacyjna RAM - co najmniej 6 GB 

 dysk twardy - co najmniej 1TB 

 karta graficzna - o pamięci co najmniej 1GB, HDMI 

 napęd optyczny - BD-RW, LightScribe 

 złącza i interfejsy – USB 2.0, USB 3.0, IEEE 1394, HDMI (na przednim panelu co najmniej 2xUSB 

2.0) 
 czytnik kart SD/Mini/MMC/RS/Plus/Mobile, MS/PRO/Duo/PRO Duo 

 komunikacja – przewodowa LAN, bezprzewodowa Wi-Fi 

 zasilacz - PFC aktywny 

 klawiatura i mysz – bezprzewodowe 

 monitor – LCD 23-24” 

 system operacyjny Windows 7 

 

III. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

30 września 2010 r.  
 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta zawierająca wypełniony i podpisany formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1 do niniejszego zapytania) w formacie pdf lub jpg z ceną brutto powinna zostać przesłana pocztą 

elektroniczną  w terminie do dnia 21 sierpnia 2010 r. na adres tracz@hot.pl. Wybór oferty na podstawie 
zaoferowanej ceny nastąpi dnia 23 sierpnia 2010 r., a wszyscy oferenci zostaną powiadomieni za pomocą 

poczty elektronicznej o dokonanym wyborze. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator może przeznaczyć na realizację zamówienia 7320 zł brutto. 

2. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania  
 

Do rozesłania oferentom i publikacji na stronie internetowej Zamawiającego pod równorzędnymi adresami http://zubry.org, 

http://zubry.org.pl, http://zubry.home.pl dnia 17 sierpnia 2010 r. 

Zatwierdzam: 

 

.

mailto:tracz@hot.pl
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Załącznik nr 1 

OFERENT: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze 
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin 

 
O F E R T A 

na  

DOSTAWĘ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO, zawierającego: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

SKŁADAM OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

ZA CENĘ OFERTOWĄ BRUTTO 

……………………………….………….ZŁ 

słownie zł ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Oświadczam, że: 
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 zapoznałem(am) się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem(am) 

wszystkie elementy w cenie ofertowej. 

 czuję się związany(a) ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Akceptuję wzór umowy zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego i w przypadku przyznania 

mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

 

 

Miejscowość, data Podpis oferenta 

 

 



 

 

UMOWA NR ……… 
WZÓR 

 
zawarta dnia …………. r. pomiędzy Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, ul. Wąska 13, 71-

415 Szczecin reprezentowanym przez prezesa Jacka Kaliciuka zwanym dalej Zamawiającym a 

…………………………., zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 

1. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej Zamawiającemu na realizację 

projektu POIS.05.01.00-00-189/09 „Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim” w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej Projektem, na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu z dnia 28-07-2010 r. nr POIS.05.01.00-00-189/9, zwanej dalej Umową Dotacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji Projektu w zakresie i na zasadach 

określonych w wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego Wytycznych w zakresie kontroli 
realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym w szczególności zapewnienia 

przedstawicielom instytucji kontrolującej dostępu do dokumentacji realizacji Projektu. 

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przekazywać informacje o przebiegu 
prowadzonych spraw.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem umowy.  

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie polegające na dostawie zestawu 

komputerowego, zawierającego ……………………………….. 

2. Wykonawca udziela na dostarczony zestaw komputerowy gwarancji w okresie 24 miesięcy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30 września 2010 r. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia powinien być potwierdzony protokołem podpisanym po dostarczeniu 
przedmiotu umowy.  

 
§4 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: ……. zł brutto, słownie: 

……………………..złotych. 
2. Wypłata należności nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez 

Zamawiającego prawidłowego wykonania zadania, będącego przedmiotem niniejszej umowy.  
3. Przekazanie należności na konto Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po przelaniu  przez Centrum 

Koordynacji Projektów Środowiskowych, będące stroną Umowy Dotacji na konto Zamawiającego, 
płatności pośredniej i zaliczki planowanej w harmonogramie Projektu do wypłaty na III kwartał 2010 

r. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości 

przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada. 
 

§ 6 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i 
jednym dla Zamawiającego.  


