
OiN.033.SZP.63.2019                                                                                  Kozienice, dnia 12.12.2019 r. 
 

                                                                                              

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku  (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 
 

Powiat Kozienice, z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, zaprasza 

do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup 9 szt. zestawów komputerowych typu All-In-

One na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. 
 

1. Zamawiający:  
 Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, NIP: 812-190-76-83.  

2. Przedmiot Zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 szt. zestawów komputerowych All-In-One na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach w oparciu o specyfikację i warunki zawarte 

w przedmiotowym postępowaniu w tym w załączniku – „Opis Przedmiotu Zamówienia”. 
 
3. Termin realizacji zamówienia: 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego od dnia 

podpisania umowy najpóźniej do dnia 23.12.2019 roku.  

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
Dostawca zobowiązany jest w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.  
 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 11.00 drogą e-mail’ową /skan 

oferty wraz z załącznikami podpisany przez osobę/y uprawnioną/e/ na adres: 

zamowienia@kozienicepowiat.pl. 

 

UWAGA: W tytule e-mail’a należy wpisać: 

„Oferta w ramach zaproszenia cenowego pod nazwą: „Zakup 9 szt. zestawów 

komputerowych typu All-In-One na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kozienicach” 

Wraz z oferta Wykonawca składa pełną specyfikację zaoferowanego przedmiotu zamówienia.  

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 
podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Kryterium wyboru propozycji cenowej:  
Kryterium wyboru propozycji cenowej w niniejszym postępowaniu jest najniższa cena za całość 

zamówienia – 100%. 
Wykonawca składa propozycję cenową na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i podpisana z nim umowa (załącznik nr 2), będzie 

związany postanowieniami niniejszego zaproszenia cenowego, umowy oraz oferty przez siebie 

złożonej. 
 

6. Płatność za realizację zamówienia: 
Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokołu, podpisanego 

bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona przelewem na rachunek 

Wykonawcy ze środków Powiatu Kozienickiego w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego, w formie pisemnego protokołu, podpisanego bez zastrzeżeń, przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 

 

mailto:zamowienia@kozienicepowiat.pl


Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji – minimum 60 miesięcy licząc od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. 
 

 

 

Załączniki: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia 
2. Formularz ofertowy (zał. nr 1). 
3. Wzór umowy (zał. nr 2). 
4. Klauzula informacyjna Rodo (zał. nr 3). 

 

 

 
 

 

          ________________ 
      Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 /Formularz Ofertowy/ 

....................................................... 
(miejscowość i data) 
 

...................................................... 
(pieczęć i adres wykonawcy) 
                                                                                       
 

OFERTA  CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Zakup 9 szt. zestawów 

komputerowych typu All-In-One na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kozienicach” 

z dnia 12.12.2019 r. /OiN.033.SZP.63.2019/ oferuję realizację całości (9 zestawów) przedmiotu 

zamówienia za kwotę w wysokości: 

 

 cena netto: .............................zł., 

 słownie: ............................................................................................................zł. 

 cena brutto: ............................zł.,   

słownie: .............................................................................................................zł. 

 zastosowana stawka podatku  VAT: .............%. 

 udzielona gwarancja na przedmiot zamówienia:………. miesięcy. 

 

W tym cena za 1 zestaw wynosi: 

 cena netto: .............................zł., 

 słownie: ............................................................................................................zł. 

 cena brutto: ............................zł.,   

słownie: .............................................................................................................zł. 

zastosowana stawka podatku  VAT: .............%. 

 
 

 oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń, 

 oświadczam(y), iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia, 

 oświadczam(y), iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia,  

 oświadczam(y), że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty 

za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy w warunkach w niej określonych w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

 w przypadku wyboru naszej oferty wyrażamy zgodę na realizację przedmiotu zamówienia 

na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego 

zapytania cenowego oraz zobowiązujemy się do podpisania umowy w trybie bezzwłocznym  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 wynagrodzenie wskazane w niniejszym formularzu obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

 

_________________________ 
                                                                                                           (podpis i pieczątka wykonawcy) 



Załącznik Nr 2 /Wzór Umowy/ 

Umowa Nr 1.OiN.033.SZP.63.2019 

zawarta w dniu …………12.2019 r. w Kozienicach pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą 

w Kozienicach,  

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego, 

w imieniu, którego działają: 
1. Andrzej Jung  -  Starosta Powiatu Kozienickiego 

2. Józef Grzegorz Małaśnicki  -  Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kozienickiego Kamila Banasia, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 
 
…..................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

…..................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§1. 
Przedmiotem umowy jest zakup serwera wraz z oprogramowaniem o parametrach i specyfikacji 

jak w załączniku pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia” do zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej na „Zakup 9 szt. zestawów komputerowych typu All-In-One na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Kozienicach” /OiN.033.SZP.63.2019/ z dnia 12.12.2019 r. 
 

§2. 
Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala okres od dnia podpisania umowy 

najpóźniej do dnia 23.12.2019 roku. Dostawca zobowiązany jest w oferowanej cenie ująć 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą 

o podatku od towarów i usług. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do 

siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
 

§3. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot objęty umową cenę 

brutto……………………………………………………………………………………………………………………………....................., 

netto:…………………………………………………. w tym zastosowana stawka podatku VAT:…………………………… 

 

§4. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………………… miesięcy na przedmiot 

umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w §5 ust. 2. 

 

§5. 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiotu umowy posiada stosowne certyfikaty, dopuszczenia, 

atesty itp. 

2. Strony zgodnie ustalają, że odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie 

pisemnego protokołu, podpisanego bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

 

§6. 
1. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona przelewem na rachunek 

Wykonawcy ze środków Powiatu Kozienickiego w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego, w formie pisemnego protokołu, podpisanego bez zastrzeżeń, 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Wystawiona faktura VAT powinna posiadać następującą treść:  
 
„Nabywca: Powiat Kozienicki  
ul. Kochanowskiego 28  
26-900 Kozienice 



NIP: 812-190-76-83  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach  
ul. Kochanowskiego 28  
26-900 Kozienice” 

 

§7. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność zrealizowanego zamówienia z opisem 

przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów. 
 

§8. 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne; 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w kwocie 

2.000,00zł, brutto, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego – w kwocie 2.000,00 zł. brutto. 
Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§9. 
Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności 

pieniężnych, przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących 

zasad. 
Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
 

§10. 
W razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego. 
W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
 

§11. 
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Emil Madejski, tel.: (48) 611-73-15 

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:………………………………………, tel.:…………………………. 

 

§12. 
Zamawiający ma prawo do bezpłatnej konsultacji z działem technicznym Wykonawcy przez okres 

obowiązywania umowy telefonicznie bądź droga mailową. 

 
§13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Rejonowy w Kozienicach.  

 
§14. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 

§15. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
      
 

         Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 



Załącznik Nr 3 /Klauzula Informacyjna RODO/ 

 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą, ul. Kochanowskiego 28, 26 – 900 
Kozienice, tel.: 48 611-73-00, fax: 48 611-73-06, e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl;  

 inspektorem ochrony danych osobowych u zamawiającego jak wyżej jest Pan Jarosław Słowiński, kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych – iod@kozienicepowiat.pl, telefonicznie 48 611-73-15, listownie na adres jak powyżej, kontakt osobisty w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach*;  

 Starosta Kozienicki może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

 zawarcia i realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w 
Pani/Pana imieniu, są to m. in. podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostę Kozienickiego w formie 
papierowej i elektronicznej przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

 Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych określonych w 
umowie, nie będzie możliwe jej zawarcie. 

 Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem 
decyzji, w tym z profilowaniem. 

 W związku z przetwarzaniem przez Starostę Kozienickiego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać 
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta 
Kozienicki; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO, jeśli Starosta Kozienicki nie będzie zobligowana przepisami prawa do 
ich przetwarzania, 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

 W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Starostę Kozienickiego Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 
 

Starosta Kozienicki 
       /-/ 

      Andrzej Jung 
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