Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne parametry techniczne
PRZEDMIOT

Szatkownica + tarcze
1 szt.

Krajalnica automatyczna z
odkładaniem plastrów
1 szt.

Witryna grzewcza nastawna
1 szt.

MINIMALNE PARAMETRY
Wymiary: wysokość min. 700 mm, szerokość min. 300 mm, długość min. 350 mm
Materiał: stal nierdzewna, metalowa komora robocza i pokrywa
Moc min: 0,5 kW
Napięcie: 230 V
Wydajność: min.500 kg/h
Kolor: inox
Dodatkowa funkcja: krojenie kostki
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Tarcze: w zestawie komplet 7tarcz (plastry 2mm,plastry 5mm,wiórki 1,5 mm ,słupki 2x10mm, zestaw
do kostek: tarcza tnąca 10 mmm, sitka 10x10 mmm, tarcza do frytek 8x8mm).
Zasilanie: 230 V
Moc silnika: min. 0,24 kW
Średnica ostrza: min 295 mm
Materiał: stal nierdzewna
Moduły: odkładania plastrów, zespół licznika, czujnik stosu
Grubość plastrów: regulowana, max. 6 mm
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Wymiary: długość max. 1150 mm x szerokość max. 395 mm x wysokość min. 215 mm
Zasilanie: 230 V
Moc: min.0,33 kW
Materiał: stal nierdzewna, hartowane szkło, anodowane czarne aluminium
Temperatura: regulowana do max. 500C
Ilość pojemników GN: 6 szt.
Rozmiar GN: 1/3
Głębokość pojemnika GN: 40 mm
Izolacja: poliuretanowa o grubości min. 28 mm
Dodatkowe funkcje: podświetlenie LED, drzwi suwane od strony obsługi.
Gwarancja: min. 12 miesięcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
NAZWA OFERENTA:

DANE TELEADRESOWE OFERENTA:
Ulica:

Numer:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Powiat:

Województwo:

Telefon/Fax:

E-mail:

NIP:

REGON:

Osoba do kontaktu:

Lp.

Przedmiot

1.

Proponowany produkt

J.m.

Ilość

Szatkownica + tarcze

szt.

1

2.

Krajalnica automatyczna z
odkładaniem plastrów

szt.

1

4.

Witryna grzewcza nastawna

szt.

1

Jednostkowa cena
brutto

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
BRUTTO:

Słownie wartość brutto:
……………………………………………………………………………………………………………………................
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do realizacji
zamówienia. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
……….……………………………
Miejscowość i data

……………………………………………..
Podpis osoby reprezentującej Oferenta

Załącznik nr 3
U M O WA n r … …
zawarta w dniu _____________ roku w Olsztynie pomiędzy
Gminą Olsztyn PL. Jana Pawła 1 II, 10-101 Olsztyn,
NIP:739-38-47-026
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Olsztyn Piotra Grzymowicza w imieniu którego działa: Stefan Procyk
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a __________________________________________________________________________________
reprezentowaną przez__________________________________________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą” , zaś wspólnie „Stronami”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego (art. 4 ust. 8
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.) zawarta na zakup profesjonalnego wyposażenia kuchni w Bursie nr 1.
Przedmiot umowy i zasady jego wykonywania
§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1
do niniejszej umowy od dnia podpisania umowy do 27.12.2017 roku.
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia do kuchni, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w załączniku nr 1….. do zapytania ofertowego i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Jeżeli używanie przedmiotu dostawy zgodne z jego przeznaczeniem wymaga korzystania z należących do
osób trzecich praw autorskich lub znaków towarowych, Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie
wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko
Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży.
3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w dniu dostawy, w siedzibie Zespołu Szkół
Ekonomicznych, Bałtycka 37, 10-144 Olsztyn przez Zamawiającego lub upoważnione przez niego osoby.
4. Osobami upoważnionymi do współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia jest:
…..........................................................................................................................................................................
5. Po
stronie
Wykonawcy
osobą
upoważnioną
do
współpracy
z
Zamawiającym
jest:
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Na okoliczność przekazania przedmiotu dostawy przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzą
i podpiszą stosowny protokół zdawczo – odbiorczy w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.
7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki i braki dające się usunąć, Zamawiający może
odmówić odbioru przedmiotu umowy w części dotkniętej tymi wadami, usterkami lub brakami, wyznaczając
termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane elementy
przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia, nie dłuższego niż 7 dni.
8. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i /lub usterek, Wykonawca zgłosi zamawiającemu fakt
ich usunięcia a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy.
9. Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia przedmiotu zamówienia powstałe w trakcie transportu.
10. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu
korzystania ze sprzętu i inne niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
12.

Oferowana cena/wynagrodzenie, warunki płatności, odsetki karne
§3
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości: ………………………………….. zł, (słownie: ………………………………………………)
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………..
Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wartość, o której mowa w § 3 ust. 1 jest rozumiana, jako cena stała, niepodlegająca żadnym zmianom i
obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym opłaty, podatki (również podatek VAT),
koszty załadunku i rozładunku, dostawy transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, bez których
należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę
i doręczona Zamawiającemu.
Podstawą płatności jest protokół odbioru dostawy sprzętu i oprogramowania zatwierdzony przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, spisany w dniu dostawy, stwierdzający sprawność i
kompletność wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy towaru oraz zgodność z terminem
jego dostawy.
Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy – nr rachunku …………………………………………………………………, w terminie do 7
dni od daty doręczenia faktury i podpisanym bez zastrzeżeń protokole odbioru dostawy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu lub nieprzekazaniu środków na
rachunek bankowy Wykonawcy wynikające z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
Strony, z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają że Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w usunięciu wad lub w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad –
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne
z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną Stronę, może ona dochodzić od drugiej
strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Strony ustalają, że Zamawiający może odstąpić od umowy nie ponosząc kary umownej pod warunkiem
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, która powoduje, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, a okoliczności tych Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Oświadczenia Wykonawcy
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie, zapewniające świadczenie dostawy objętej
umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm
w tym zakresie stosowanych.
2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa
pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom
trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich
i obowiązującego prawa.

1.
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5.

Prawa i obowiązki Wykonawcy
§5
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego wszelkim
normom jakościowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty
jego odbioru, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust.7.
W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca dokona naprawy wadliwego przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku wystąpienia ponownej usterki
Wykonawca dokona wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia reklamacji.
Termin gwarancji ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady a datą jej
usunięcia, przy czym na nowe części wmontowane w sprzęt, bieg terminu w ramach gwarancji na daną
część liczy się od dnia wmontowania nowej części.
Koszty dostarczenia i odbioru sprzętu do/z serwisu lub w miejscu naprawy, w czasie trwania gwarancji
pokrywa Wykonawca.

Prawa i obowiązki Zamawiającego
§6
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.
2. Zamawiającemu w sytuacji nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę (pomimo wystosowanego
wezwania) przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy w tym
trybie nie pozbawia Zamawiającego roszczeń wobec Wykonawcy wskazanych w § 3 ust. 10.
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń z
tym związanych, w szczególności roszczeń o wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych.
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Postanowienia końcowe
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
Zmiany, o których mowa w ust. § 7 ust. 1 mogą dotyczyć:
3.1. Zmian spowodowanych przez siłę wyższą, a zwłaszcza tych dotyczących terminu dostawy. Za siłę
wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie
zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy
spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu,
powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak:
strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu
niniejszej Umowy;
3.2. Za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany
sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że
oferowany sprzęt spełni wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i nie
spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy.
Prawa i obowiązki Stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych,
Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą polubownie, a w razie ich nieskuteczności przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

………………………………………………..
Wykonawca

…………………………………………………….
Zamawiający

