
Toruń 16 sierpnia 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR G.271.08.2022.AN

Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, posiadająca NIP 879-000-10-14,
działająca poprzez Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu  , adres: Szosa
Chełmińska 224/226 reprezentowany przez dyrektora  dr hab. Kingę Litowską, zaprasza w formie Zapytania
Ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż  130.000 zł.
prowadzonego pod nazwą:

„Laboratoria przyszłości ZSM- mikroskop wraz z akcesoriami  ” zakup i dostawa wyposażenia dla ZSM
w Toruniu”

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie wyposażenia w ramach programu Laboratoria
Przyszłości do Zespołu Szkół Muzycznych Szczegółowo opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania
Ofertowego)

4. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią zawartą
w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

5. Planowany termin realizacji zamówienia: Planowany termin realizacji zamówienia: w ciągu 3
miesięcy od uzyskania potwierdzenia na zastosowanie 0% stawki podatku VAT oraz podpisania umowy

6. Miejsce i termin składania ofert: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną w języku
polskim w jednej z podanych form:

a) pod  adres e-mail sekretariat@zsm.torun.pl lub
b) przesłać pod adres Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa

Chełmińska 224/226
Oferty prosimy składać w terminie do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert 19 sierpnia godz. 12.30
O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby ZSM w Toruniu
nr lub na adres e-mail Szkoły.

7. Wykluczenie Wykonawców:
a) Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w

art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
b) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, w stosunku do których

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.

c) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.

8. Sposób obliczania ceny
a) Wykonawca poda cenę netto i brutto oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według

wzoru stanowiącego Załącznik Nr2;
b) Cena ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w

pkt. 1 i 2 i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.
c) Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca

po przecinku.
d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

e) Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
f) Zamawiający będzie ubiegał się w niniejszym postępowaniu o potwierdzenie przez organ

nadzorujący (wyrażenie zgody) na zastosowanie stawki 0% zgodnie z postanowieniami art. 83 ust.
13-15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685). W przypadku otrzymania w/w
potwierdzenia Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę drogą mailową, przekazując
jednocześnie potwierdzenie zamówienia na sprzęt komputerowy z zastosowaniem 0% stawki
podatku VAT. Faktura za dostarczony sprzęt objęty 0% stawką podatku VAT, będzie wystawiona na
podstawie protokołu odbioru z 0% stawką podatku VAT.

9. Badanie ofert:
a) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą

oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.

b) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregokolwiek warunku lub braku podstaw do
wykluczenia będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą.

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

d) Zamawiający odrzuci również oferty, których treść nie będzie odpowiadać niniejszemu
zapytaniu ofertowemu, w szczególności Opisowi Przedmiotowi Zamówienia.

e) Zamawiający odrzuca oferty w przypadkach wskazanych w przepisach Prawa Zamówień
Publicznych, w szczególności art. 226 Prawa Zamówień Publicznych.

f) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe ceny
wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający
zwraca się o wyjaśnienia w szczególności w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od:

● wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

● wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco



niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
g) Zamawiający poprawi w ofercie:
i. oczywiste omyłki pisarskie,
ii. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
iii. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pkt iii. powyżej, Zamawiający wyznacza
wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie
zgody na poprawienie omyłki.

f) Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

g) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną wykluczone i odrzucone.
h) Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty

niepodlegającej odrzuceniu.

10. Kryteria oceny ofert:
a) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących

kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
(w %)

1 Cena brutto 100

11. Warunki wyboru Wykonawcy:
a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszą ceną
b) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest

cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez
nich ofertach. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały
złożone oferty dodatkowe w takiej samej cenie.

c) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści oferty lub
dokonania ich sprostowania – z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w art. 223
Prawa Zamówień Publicznych.

d) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia ogłoszenie o
zamówieniu, w każdym momencie trwania postępowania, w szczególności w przypadkach
określonych w art. 255 Prawa Zamówień Publicznych. Oferenci uczestniczą w postępowaniu
ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia w przypadku
unieważnienia lub z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.

e) Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdy
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy
lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

13. Zawartość oferty:
Oferta wykonawcy powinna zawierać:

a) Formularz oferty – załącznik nr 2.
b) Oświadczenie o braku powiązań wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do



zapytania ofertowego
c) W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy

dołączyć pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawcy.
d) W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia-umowy

regulującej współpracę tych wykonawców.
e) Specyfikację oferowanego produktu

14. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów oraz zamieści
informację o wyborze na swojej stronie internetowej www.zsm.torun.pl

15. Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:
Alina Nowakowska, a.nowakowska@zsm.torun.pl tel. 56 612 24 10

16. Płatność za wykonanie usługi zostanie zrealizowana w następujący sposób: 100% ceny w terminie 7
dni od zrealizowania dostawy, stosownie do postanowień umowy, której treść stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Zatwierdzam

Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:
1) opis przedmiotu zamówienia,
2) formularz ofertowy,
3) wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
4) wzór umowy
5) obowiązek informacyjny RODO

http://www.zsm.torun.pl
mailto:a.nowakowska@zsm.torun.pl


Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia–  do zapytania ofertowego nr G.271.08.2022.AN

„Laboratoria przyszłości ZSM- mikroskop wraz z akcesoriami ” zakup i dostawa wyposażenia dla ZSM w
Toruniu”

Przedmiotem zamówienia jest mikroskop okularowy z kamerą cyfrową wraz z monitorem interaktywnym
i stabilnym stojakiem do monitora. Monitor interaktywny musi posiadać  oprogramowanie  umożliwiające

podłączenie mikroskopu bezpośrednio do monitora i wyświetlanie obrazu bez konieczności podłączania
komputera.

Wymagania minimalne sprzętu zawarte są w poniższej specyfikacji:

L.p. Urządzenia Specyfikacja Ilość

1

Mikroskop Delta Optical
Genetic Pro Trino
(Wariant II) lub
równoważny

Regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym
tubusie
Korekcja: 160 mm
Źródło oświetlenia: LED
Rozstaw źrenic: 48-75 mm
Obiektywy:
• 4x
• 10x
• 40x
• 100x
Regulacja ostrości: mikro / makro
Oświetlenie: przechodzące
Stolik mikroskopowy: 142 x 132 mm
Głowica: trinokularowa
Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy
Mechanizm przesuwu preparatu:
• na dwa preparaty
• zakres ruchu 75x40 mm
• z noniuszem
Pokrętła regulacji ostrosci:
• dwustronne
• współosiowe
Kondensor: Abbego N.A. 1,25
Technika obserwacji: Jasne pole
klasa optyki: achromatyczna
Możliwość rozbudowy:
• ciemne pole
• kontrast fazowy
• polaryzacja
Powiększenia mikroskopu:
• 40 x
• 100 x
• 400 x
• 1000 x
Powiększenie okularu: 10 x
Pole widzenia okularów: 18 mm
Zasilanie mikroskopu: AC
Działka elementarna ruchu mikro: 4 um
Okres gwarancji: 24 mies.

1



Instrukcja : w języku polskim
Podział światła w głowicy: 50:50 (okulary : tubus kamery)
Wyposażenie
filtr zielony
kabel zasilający
obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x
Okulary: 10x

2

Kamera mikroskopowa
DLT-Cam PRO 1080
HDMI WIFI 5 MP do
mikroskopu Delta
Optical Genetic Pro
Trino (Wariant II)

kamera pozwalająca  na wykonywanie zdjęć z rozdzielczością 5
megapikseli, podgląd na żywo i nagrywanie filmów w rozdzielczości
FullHD (2mpx). Kamera musi pozwalać na na podłączenie urządzenia
bezpośrednio do ekranu rzutnika lub telewizora, bez pośrednictwa
komputera, możliwość  szybkiej pracy  kamery oraz możliwość
obserwacji obrazu na żywo z dużą płynnością.
•Sensor: Sony IMX178 (kolor)
•Przekątna sensora: 1/1.8”
•Rozmiar sensora: 6,22 x 4,67 mm
•Rozmiar piksela: 2,4 x 2,4 mikrometrów
•Czułość: 425 mV na 1/30s
•Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080 pix (FullHD - podgląd i zapis
wideo), 2592 x 1944 pix (5mpx) - zapis zdjęć
•Liczba klatek na sekundę (FPS): 60 FPS dla 1920x1080 pix HDMI;
25 FPS dla 1920x1080 pix WiFi;
•Czas ekspozycji: 0,03 – 918 ms
•Zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR)
•Balans bieli: auto/manualny
•Rejestrowane pliki: zdjęcia (JPG, BMP, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF,
DNG, J2K) / filmy (ASF, MP4, MKV, AVI)
•Interfejs: HDMI i WiFi
•Zasilanie: 12VDC/500 mA (z sieci)
•Chłodzenie: pasywne
•Zakres temperatury pracy: -10/+50 st. C
•Wymiary: 65 x 78 x 88 mm (z mocowaniem C-mount)
•Gniazda: wejście karty SD, zasilanie, gniazdo HDMI i USB
•Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows Vista, 7, 8, 10,
OSX, Linux
Okres gwarancji: 24 mies.
Instrukcja : w języku polskim

3 Monitor interaktywny
min. 65 cali

Rozmiary ekranu (przekątna) Co najmniej 65 cali
Rozdzielczość min. 4K Ultra HD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania 60 Hz
Długość życia Co najmniej 50 000 godzin
Jakość LCD klasa A
Jasność Min. 400 cd / m2
Czas odpowiedzi (maksymalny) 8 ms
Szkło ochronne hartowane, antyrefleksyjna
Czujniki natężenia światła otoczenia
Głośniki przednie głośniki min.15 W (× 2)
Pilot w zestawie
Ilość obsługiwanych jednocześnie punktów
dotyku 20 - Windows® i Mac®
Typ półki na pióra magnetyczny
System operacyjny Android TM 8 Oreo
Pamięć operacyjna Min. 3 GB
Pamięć 32 GB
Przewodowy RJ45 (× 2) 1000baseT



Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac z 2 × 2 MIMO (zarówno pasma 2,4,
jak i 5 GHz)
Bluetooth 4.2 podwójny tryb
Przedni panel kontrolny zasilanie, dom, głośność,
ustawienia/stopklatka, powrót
Przedni panel połączeniowy / panel
kontrolny wygodny HDMI 2.0 in (HDCP 1.4 i 2.2), USB-B (dotyk),
USB-A, USB-A 3.0, USB-C
Panele złączy HDMI 2.0 in (×2) (HDCP 1.4 i 2.2), HDMI 2.0 out
(HDCP 2.2), USB-A 2.0 (×2), USB-B
2.0, Display Port in, VGA in, YPbPr 3.5 mm in, AV 3.5 mm in, Stereo
3.5 mm in/out,
S/PDIF out, RS-232 in, RJ45 (×2)
Gniazdo OPS wolne
Punkty montażowe VESA tak
Pełna zgodność z HDMI i USB tak
Gwarancja producenta 2 lata w standardzie
Instrukcja : w języku polskim

4 Stojak do monitora
interaktywnego

Stojak TV przeznaczony do bardzo dużych TV 55-110" oraz
monitorów interaktywnych o wadze do 100 kg
Mobilny wózek TV - na kółkach 360° z funkcją blokady
Mocna, stabilna konstrukcja
Dodatkowe dwie nogi stabilizujące stojak
Regulacja wysokości telewizora
Uniwersalny - do wszystkich rodzajów telewizorów 55-110" lub
dedykowany do konkretnego modelu monitora
regulacja wysokości telewizora w zakresie 15 cm
mocna i stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo
duża półka o udźwigu min 10 kg
uniwersalny uchwyt do telewizora zgodny ze standardem VESA lub
dedykowany do konkretnego monitora
pełen zestaw akcesoriów do montażu
Okres gwarancji: 24 mies.
Instrukcja montażu  : w języku polskim



Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Formularz ofertowy

Przedmiot zamówienia
„Laboratoria przyszłości ZSM-mikroskop wraz z akcesoriami ” zakup i dostawa

wyposażenia dla ZSM w Toruniu”

Zamawiający
Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,

posiadająca NIP 879-000-10-14 działająca poprzez Zespół Szkół Muzycznych im.
Karola Szymanowskiego w Toruniu

Oferent

adres, NIP, REGON, telefon,
adres e-mail

Cena ofertowa netto bez
podatku VAT

Podatek VAT 23%
(z zastrzeżeniem iż

Wykonawca wyraża zgodę
na zmianę stawki na 0%

w przypadku opisanym w pkt
8 lit. f) zapytania ofertowego

Cena ofertowa brutto z
podatkiem VAT

Cena ofertowa brutto
słownie

Oferta zawiera kolejno
ponumerowane strony

Ponadto:
a) oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
b) oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego,
c) oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę stawki na 0% w przypadku opisanym w pkt 8 lit. f)

zapytania ofertowego,
d) oświadczam, że w razie wyboru złożonej przeze mnie oferty zawrę z Zamawiającym umowę wg

załączonego wzoru,
e) pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w

zapytaniu ofertowym,
f) oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o zasadach przetwarzania danych (załącznik nr 5) i

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę
Zamawiającemu

g) załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
1. …................................................................................................................................................
2. …................................................................................................................................................
3. …................................................................................................................................................

…........................., dnia …..................... …......................................
Pieczątka i podpis Oferenta



Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….
Pełne dane oferenta

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w ramach projektu „Laboratoria przyszłości ZSM- mikroskop wraz
z akcesoriami ” zakup i dostawa wyposażenia dla ZSM w Toruniu”

oświadczamy, że:

● nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4)
ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zw. z postanowieniami Laboratoria przyszłości ZSM- -
mikroskop wraz z akcesoriami” zakup i dostawa wyposażenia dla ZSM w Toruniu”

● nie jestem/jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, przez co
należy rozumieć powiązania w szczególności polegające na
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą programu operacyjnego;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

..............................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Oferenta



Załącznik nr 4 – projekt umowy

Umowa na zakup i dostawę wyposażenia nr …………………
-wzór -

zawarta w dniu …………………..….….

pomiędzy:
………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,
którą reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. -
dalej jako Pzp) w związku z tym, że wartość zamówienia jest mniejsza niż 130.000 PLN

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do
ZSM w Toruniu , szczegółowo opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna oraz
opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Ofercie
wykonawcy, stanowiących odpowiednio załączniki  nr 1 oraz  2 do umowy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) ………………. szt. ……………………………
2) ……………………………………………………
3) ……………………………………………………
4)

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksową obsługę, przy zachowaniu najwyższej staranności,
z zachowaniem przepisów prawa i obowiązujących norm technicznych oraz fachowości we wszystkich
czynnościach związanych z doradztwem, dostawą, instalacją i serwisem.

4. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być
przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.

§ 2
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy .
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji dostawy w drodze wiadomości e-mail przesłanej

co najmniej z 1 dniowym wyprzedzeniem. Strony uzgodnią wówczas konkretny dzień dostawy.
3. Ze względu na tryb pracy Zamawiającego dostawa, w tym instalacja sprzętu może odbywać się jedynie w

godzinach pracy Zamawiającego tj. 8:00-15:00.

§ 3
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wyposażenie w siedzibie ZSM w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226
we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

2. Wraz z dostawą wyposażenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu wszelkie
dokumenty gwarancyjne, opisy techniczne, instrukcje obsługi /wytyczne dotyczące obsługi w języku
polskim, a także udzieli wszelkich niezbędnych licencji na korzystanie z oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół odbioru bez
zastrzeżeń bezpośrednio po dokonaniu dostawy i w przypadku sprzętu, którego dotyczy - instalacji we
wskazanych miejscach.

4. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.



5. Przejście na Zamawiającego ryzyka związanego z wyposażeniem następuje z chwilą podpisania przez strony
protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

6. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie wada przedmiotu Umowy, Zamawiający może odmówić
odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie – w zależności od wyboru Zamawiającego – do wymiany
wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad bądź usunięcia wady w drodze naprawy, w terminie
uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia wad. W przypadku
stwierdzenia braków ilościowych Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia w terminie
uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 7 dni. Strony sporządzą odpowiednie adnotacje w protokole.
Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 4
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:
łączną cenę ................................ brutto (słownie: …………………… 00/100), w tym wartość podatku od
towarów i usług VAT wynosi …………………….. zł (słownie: ……………………………..
00/100).

2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 powyżej stanowi całkowite i maksymalne wynagrodzenie należne
Wykonawcy za realizację usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy i wyczerpuje całkowicie w tym
zakresie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą
Umową.

3. W terminie ….. dni od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, Wykonawca wystawi
Zamawiającemu fakturę VAT na:
NABYWCA: Gmina Miasta Toruń, Wały Generała Sikorskiego 8,87-100 Toruń, NIP: 8790001014
ODBIORCA:
…………………………………………………………………………………………………………………
…..

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

5. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 60% ceny do dnia 30.12.2021 roku, 40 % ceny w
terminie 7 dni od zrealizowania dostawy podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający może potrącić należności wynikające z faktury VAT za realizację przedmiotu Umowy o

należności z tytułu ewentualnych kar umownych.

§ 5
Warunki gwarancji

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji wynoszącej 2 lata od dnia podpisania protokołu
odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny.

2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta sprzętu lub autoryzowanego partnera. Serwis
gwarancyjny ma być świadczony w miejscu użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie
Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa.

3. Naprawa lub wymiana urządzeń bądź też ich części, na nowe i oryginalne, będzie zgodna z metodyką i
zaleceniami producenta.

4. W przypadku ujawnienia wad sprzętu w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona zgłoszenia
gwarancyjnego w drodze telefonicznej lub mailowo, od poniedziałku do piątku w godz.
……………………….
Dane kontaktowe do zgłoszenia: tel. …………………e-mail: …………….

5. Wykonawca oświadcza, że przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w terminie …………….. godzin/dni od
momentu otrzymania od  Zamawiającego zgłoszenia (czas reakcji serwisowej).

6. Czas naprawy lub wymiany nie może być dłuższy niż ………. godzin/dni od momentu przystąpienia do
usuwania zgłoszonych wad.

7. W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić, celem dokonania dłuższej naprawy i na czas tej naprawy, sprzęt zastępczy o
parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii. Również w przypadku, gdy usunięcie awarii lub
uszkodzenia będzie usuwane poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć,
zainstalować i uruchomić w tym czasie sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych.

8. Okres gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia usterki, awarii
(naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu, lub urządzenia).

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe w urządzeniach, pod warunkiem, że
wady te ujawnią się w okresie gwarancji.



10. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy w określonych terminach z naprawy gwarancyjnej lub
dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający jest uprawniony wykonać ww. usługę na własny koszt i
obciążyć pełnymi jej kosztami Wykonawcę.

§6
Kary umowne i możliwość odstąpienia

1. Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty

dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa,
2) za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w §3 ust. 6 Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała być
dokonana naprawa/wymiana,

3) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych w stosunku do terminów, o których mowa §5
ust. 6 Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od
następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana naprawa/wymiana, maksymalnie
………………………….

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
……………….. zł.

2. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy, w

przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości                      o tych okolicznościach, w szczególności następujących przypadkach:
1) niezrealizowania dostawy w terminie wskazanym w §2,
2) ujawnienia sprzętu niebędącego fabrycznie nowym,
3) ujawnienia w dostarczonym sprzęcie lub oprogramowaniu wad fizycznych lub prawnych.

§7
Postanowienia końcowe

1. Strony poinformują się wzajemnie o zmianie adresu lub siedziby. W przeciwnym razie pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za doręczone.

2. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych z wykonaniem
niniejszej Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:  ……………………….tel ……., e-mail: ………
2) ze strony Wykonawcy: …………………………… tel. ……., e-mail: ………
Zmiany osób wskazanych, danych kontaktowych, telefonów, Strony mogą dokonywać na podstawie
pisemnego powiadomienia z 7dniowym wyprzedzeniem.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy.
5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla

siedziby Zamawiającego.
7. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - Zamówienie publiczne, do którego nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia
2016 roku 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) informuję, że:
1. Administrator danych osobowych
a. Administratorem Pani / Pana danych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87- 100 Toruń (dalej: Administrator).
b. Z Administratorem można kontaktować się listownie na adres: Zespół Szkół Muzycznych im. Karola
Szymanowskiego w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87- 100 Toruń, poprzez e-mail:
sekretariat@zsm.torun.pl lub dzwoniąc pod numer 56 612 24 10
2. Inspektor Ochrony Danych
a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).
b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc e-mail na adres: rodo1@tcuw.torun.pl lub
pisząc na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z procedurą
przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, do którego nie stosuje się
przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Procedura jest prowadzona w związku z zapewnieniem
wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów, co stanowi obowiązek Gminy jako jednostki sektora finansów publicznych,
określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Okres przechowywania danych
a. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia procedury oraz przez
cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia procedury.
b. Dane osobowe zebrane na podstawie Pani / Pana zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej
zgody lub do momentu realizacji celu określonego w zgodzie.
c. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Informacja o wymogu podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z
Pani/Pana dobrowolnego uczestnictwa w procedurze oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość weryfikacji spełniania
warunków udziału w procedurze i dokonania oceny ofert, a także niemożność zawarcia umowy
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani / Panu przysługują następujące uprawnienia:
a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
b. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych.
c. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
skorzystania z tego prawa).
e. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
(w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie narusza przepisy prawa dotyczącego ochrony danych osobowych).
7. Obowiązki Oferentów w związku z przekazaniem danych osobowych
a. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Oferenta danych osobowych swojego personelu
niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników,
kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Oferenta do poinformowania
osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazania danych, o danych kontaktowych do
Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej informacji.
8. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom:
a. Dane Oferenta pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane
będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne.
b. Instytucje i organy uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np.
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organy kontrolujące Administratora, Krajowa Izba Odwoławcza.
c. Podmioty zewnętrzne wspierające Administratora, np. podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej
(wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych z Administratorem i zapewniają odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych).
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji
międzynarodowych.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem
profilowania.


