ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza do składania ofert celem wyboru dostawcy oferującego najlepsze
warunki cenowe na dostawę przenośnego projektora multimedialnego.
Szczegóły zamówienia zostały zawarte w szczegółowej specyfikacji zamówienia oraz we wzorze umowy.
Osobą upoważnioną ze strony Urzędu Miasta do kontaktu z oferentami jest Pan Janusz Górka, inspektor
w Wydziale Organizacji Kadr i Obsługi – tel. 018 443-53-08 wew. 204, e-mail: jgorka@nowysacz.pl.
Oferty należy składać do dnia 02 grudnia 2003 r. do godz. 11.00 w ww. Wydziale.
Termin wykonania usługi: 15 grudnia 2003 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1.Ofertę należy sporządzić ściśle według druku „formularz ofertowy”.
2.Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
3.Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
A.oferty zostały złożone przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferentów,
B.odpowiadają wymaganiom podanym w specyfikacji,
C.nie zawierają oczywistych omyłek.
4.Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, która oznacza, że Zamawiający
wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. najtańszą, która spełnia podane minimalne parametry techniczne.
5.Cena ofertowa jest ceną brutto oraz powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług ujętych umową. Oznacza to, że cena ta musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak również nie ujęte, a niezbędne
do wykonania zadania, tj. podatek w tym VAT, ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itd.
6.Warunki zamówienia określa niniejsza specyfikacji oraz wzór umowy.
7.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego na adres 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1, pokój nr 9 w
terminie do dnia 02 grudnia 2003 r. do godz. 11.00.
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Rynek 1, pokój nr 15, w dniu 02 grudnia 2003 r.
godz. 11.30. Otwarcie ofert może nastąpić przed Komisją powołaną przez Zamawiającego.
9.Zamawiający powiadomi o wyniku zamieszczając ogłoszenie na łamach strony internetowej
www.nowysacz.pl.
10.Osobą upoważnioną ze strony Urzędu Miasta do kontaktu z oferentami jest Pan Janusz Górka,
inspektor w Wydziale Organizacji Kadr i Obsługi, tel. 443-53-08 wew. 204, e-mail:
jgorka@nowysacz.pl
11.Przedmiotem zamówienia będzie dostawa przenośnego projektora multimedialnego.
12.Podstawowe, wymagane parametry techniczne:
1. rozdzielczość:
2. jasność:
3. obiektyw:
4. standardy video:
5. wejścia:
6. wyjścia:
7. akcesoria:

XGA 1024x768
2000 ANSI lumenów
szerokokątny
NTSC, PAL, SECAM,
RGB, RCA, S-Video, 2 x audio, interface RS 232
RGB,
pilot; torba, kabel AV, kabel PC, kabel RGB, kabel USB, kabel zasilający,
baterie, instrukcja obsługi w języku polskim, wskaźnik laserowy,

13.Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 15 grudnia br.
14.We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
15.Zamawiający dokona wyboru oferty, jeżeli zostaną złożone w terminie co najmniej dwie oferty
oferentów podpisane przez osoby ich reprezentujące.
16.Po wyborze oferty dostawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

Umowa nr ......./2003
na dostawę przenośnego projektora multimedialnego
Zawarta w dniu ..... grudnia 2003 roku, w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz Rynek 1, reprezentowanym przez:
1. ............................... – ................................
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON: : 000640165 zwanym dalej “Zamawiającym”
A ......................................................................................................................................................................................................,
z siedzibą: ........................................................................................................................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ............................... – ................................
2. ............................... – ................................
Numer ewidencyjny NIP: ........................., REGON: .............................
uprawnioną do wykonywania dostaw na podstawie:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
zwaną dalej “Dostawcą”.

Strony w wyniku przetargu pisemnego prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.), zawierają
umowę o następującej treści:
§1
1.Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży na rzecz Zamawiającego przenośny projektor multimedialny – zwany dalej
projektorem wraz z jego dostawą do siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza.
2.Dostarczony projektor charakteryzuje się następującymi danymi technicznymi:
−rozdzielczość:
..................................
−jasność:
..................................
−obiektyw:
..................................
−standardy video:
..................................
−wejścia:
..................................
−wyjścia:
..................................
−akcesoria:
..................................
§2
1.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do dnia 15 grudnia 2003 roku.
2.Wydanie projektora nastąpi w siedzibie Dostawcy i zostanie potwierdzone protokółem odbioru, podpisanym przez
przedstawicieli obu Stron.
§3
Dostarczony towar musi odpowiadać właściwościom określonym w specyfikacji.
§4
1.Dostawca udziela ............................................ gwarancji na dostarczony projektor.
2.Na dostarczone akcesoria Dostawca udziela następującej gwarancji:
−.......................................... .........................................
(przedmiot)

-

(gwarancja)

3.Warunki gwarancji umieszczone będą na karcie gwarancyjnej dostarczonej przez Dostawcę wraz z projektorem.
§5
Wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą i dostawą muszą być sporządzone w języku polskim.

§6
Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczony i odebrany projektor wynagrodzenie w wysokości ......................... zł netto plus
podatek VAT w wysokości ..... % w kwocie ............ zł tj. razem: ........... zł brutto (słownie: ....................... ............................ zł
brutto).
§7
1.Za dostarczony projektor Dostawca wystawi fakturę VAT, a podstawą wystawienia faktury będą dokumenty o których mowa
w §2 ust. 2, potwierdzające dostarczenie towaru, zaakceptowane przez Zamawiającego.
2.Zamawiający zapłaci faktury VAT za dostawę w terminie do 21 dni licząc od daty wpływu faktury, przelewem na rachunek
bankowy Dostawcy w:
................................................................................................................................................
§8
W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle reklamację Dostawcy który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7
dni od daty jej doręczenia.
§9
1.W razie nie wykonywania lub nienależytego wykonywania dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu towaru,
b)w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Dostawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Dostawca.
2.Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 10
1.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
a)zwłoka w dostarczeniu towaru trwa dłużej niż określono w §2 ust. 1,
b)Dostawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie dostawy innej osobie,
c)Dostawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania dostawy,
d)w razie dwukrotnego ukarania Dostawcy karą umowną i stwierdzeniu podstaw do zastosowania tej kary po raz trzeci.
2.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Dostawcę od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§ 11
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla
Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy i 2 dla Zamawiającego.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

____________________________
pieczęć firmowa oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
na dostawę przenośnego projektora multimedialnego
Nazwa / Firma: ________________________________________________________________________
Adres / z siedzibą: _____________________________________________________________________
reprezentowana przez: __________________________________________________________________
Oferuje dostawę projektora o podstawowych parametrach technicznych:
1

Nazwa, typ, model

2

rozdzielczość:

3

jasność:

4

obiektyw:

5

standardy video:

6

wejścia:

7

wyjścia:

8

akcesoria:

w cenie netto: ........................................... zł
podatek VAT w wysokości ................ % w kwocie .......................................... zł
razem brutto: .......................................... zł (słownie: .. ..................................................................................................................................... zł).

...............................................,
(miejscowość)

dnia ............................................................

_______________________
pieczęć i podpis oferenta

