
Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

 

……………………………          …………………….., dnia …… 2016 r. 
(pieczątka Wykonawcy)  

 

Nr zamówienia: ZP/1197/009/2016 

OFERTA 
 

Politechnika Gdańska 

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 

Ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dnia 19.12.2016 r. na  usługę: 

………………………………………………………………. 

 

Ja/My niżej podpisany (i): 

imię …………………….. nazwisko ……………………………. 

imię …………………….. nazwisko ……………………………. 

działający w imieniu i na rzecz: 

Pełna nazwa: 
 

Adres: 
 

REGON nr: NIP nr: 
 

KRS: CEiDG: 

Nr telefonu: 
 

Nr faksu: 

Nazwa banku i nr rachunku: Adres mailowy: 
 

 

Oferujemy (ę) realizację powyższego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ww. 

ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu 

za cenę brutto średnio  miesięcznie: …………………………. PLN 

(słownie: …………………………………………………………….) 

oraz  całkowitą wartość umowy : ……………………………………  PLN brutto za 11 miesięcy. 

 

W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na 

PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania 

ofert. 

Oferowany przedmiot zamówienia (usługi) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w ww. ogłoszeniu. 

Oświadczam (y), że cena oferty obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z 

zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu o udzielanym 

zamówieniu. 

Wszystkie inne koszty jakie poniesiemy przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w 

cenie oferty nie będą obciążały Zamawiającego. 



1. Oświadczam (y), że wykonamy zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do 31 

grudnia 2017 r. ( z wyjątkiem sierpnia). 

2. Oświadczam (y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie 

wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. Oświadczam (y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowił 

załącznik nr 2 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4. Oświadczam (y), że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Uważam (y) się, za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Akceptuję (emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

  



Umowa 
na usługi w zakresie  obsługi technicznej  Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej  Wydziału 

ETI Politechniki Gdańskiej 
 

zawarta w dniu ………………………………. w Gdańsku 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  ul. Narutowicza 11/12 w 
Gdańsku, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
reprezentowaną , na podstawie pełnomocnictwa Rektora, przez: 
dra hab. inż. Jerzego  Wtorka- prof. nadzw. PG – Dziekana Wydzialu 
a 
………………………………… 
z siedzibą ………………………………….. 
REGON     ……………………, NIP  …………………………… 
reprezentowaną przez: 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
……………………………………………………….. 
który został wyłoniony w zapytaniu ofertowym poniżej 30 000 Euro na podstawie art. 4 ust.8  ustawy z dnia  29 
stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie obsługi Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji 
Przestrzennej Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………..r., 
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i będącą jej integralną częścią. 

 
§ 2 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących  usług: ,  

1) obsługi i utrzymywania systemu w gotowości do pracy, postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania; 
2) przeprowadzania seansów pracy jaskini rzeczywistości wirtualnej, w tym wprowadzania i 

wyprowadzania sferycznego symulatora chodu do/z jaskini  (przy założeniu otrzymania informacji o 
potrzebie tej czynności z 24-godzinnym wyprzedzeniem); 

3) ochrony laboratorium przed niepowołanym dostępem; 
4) przeprowadzania procedur zapewniających bezpieczne użytkowanie; 
5) nadzoru nad zachowaniem użytkowników w laboratorium; 
6) instruowania nowych użytkowników na temat zasad i procedur korzystania z laboratorium; 
7) prowadzenia szkoleń wprowadzających w czynności eksploatacyjne dla osób wskazanych  przez 

Wydział ETI; 
8) konsultacji w kwestiach użytkowania laboratorium; 
9) utrzymywania czystości w laboratorium, a w szczególności: bezpyłowe odkurzanie wykładzin, 

czyszczenie konstrukcji jaskini, czyszczenie luster i projektorów, czyszczenie wnętrza jaskini po każdym 
użyciu; 

10) rezerwacji terminów i prowadzenie kalendarza użytkowania; 
11) zbierania podpisów użytkowników na zgodnych z regulaminem LZWP dokumentach stanowiących 

warunek dopuszczenia do korzystania z laboratorium i przechowywanie tych dokumentów; 
12) rejestracji wideo każdego użycia i przechowywanie nagrania w archiwum przynajmniej 30 dni; 
13) udział w przeglądach serwisowych co 6 miesięcy zgodnie z gwarancją; 
14) niezwłocznego zgłaszania problemów i usterek do Integry AV i do kierownictwa LZWP; 
15) stosowania się do poleceń kierownictwa LZWP dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z 

przepisami prawa lub umową o pracę; 
16) sumienności i staranności podczas wykonywania obowiązków; 



17) świadczenie usług we wszystkie  dni robocze Zamawiającego ( od poniedziałku do piątku oprócz świąt i 
dni wolnych od pracy) w godz. 08.00 – 16.00 do dnia 31 grudnia 2017 r. ( z wyjątkiem sierpnia). 

 
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy ze szczególną starannością i dbałością o 
bezpieczeństwo osób i sprzętu  oraz interesy Zamawiającego.  
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają  średnie wynagrodzenie miesięczne  brutto w wysokości:   
………………………. PLN  

     ( słownie:…………………………………………) 
2.   Całkowitą wartość umowy ustala się na  kwotę  równą 11 średnim wynagrodzeniom miesięcznym tzn.  

……………………..PLN brutto (słownie:……………………………………………). 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości wartości umowy. 
4. Wynagrodzenie podane w ust.1 jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy 

cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy określone w SIWZ. 
 

§ 4 
FINANSOWANIE 

1. Faktura VAT będzie wystawiana przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.. 
2. Zapłata należności za fakturę VAT  będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
3. Za dzień zapłaty  uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Ewentualne opóźnienie w płatnościach za świadczenie usług, ze strony Zamawiającego, nie może stanowić 

podstawy do wstrzymania świadczenia usług. 
 

§ 5 
CZAS TRWANIA UMOWY 

Termin realizacji umowy :od dnia  zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.  
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) nieprzestrzegania przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, 
2) opuszczenia miejsca pracy w godzinach pracy, 
3) stawienia się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. 

2. Zamawiający zastosuje karę umowna w wysokości 2/30 miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za każdy 
incydent wymieniony w punkcie 1, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piśmie. Jeżeli kara umowna 
nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego wynagrodzenia. 
4. Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującego w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnia tego wymogu) – za każdą osobę poniżej wymaganego limitu. 

 
§ 7 

WYPOWIEDZENIE  UMOWY / ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Każda ze Stron może  wypowiedzieć umowę w każdym czasie, zgodnie z art. 746 kc. 
2. W przypadku powtarzających się uchybień w wykonywaniu usług oraz rażącego naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 
natychmiastowym, obciążając Wykonawcę ewentualnymi dodatkowymi kosztami usługi zastępczej w czasie 
niezbędnym do starannego wyboru nowego wykonawcy usług. 



3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy podanej w § 3 ust.2, 
w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania  umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zapisów ust. 3. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia  treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 

zmiany ceny spowodowanej zmianą  obowiązujących stawek podatkowych, 
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku 
VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów; 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z wykonywaniem prac objętych umową. 

5. Do bezpośredniego kontaktu podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza…………………….., e-mail:  
……………………………………. 

6. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą  wg prawa polskiego 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, są integralną częścią umowy. 
9. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz innego podmiotu bez uzyskania zgody Zamawiającego. 
10. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i obowiązków z tytułu niniejszej umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron 
 
Załączniki do umowy 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Zapytanie ofertowe 

 
 
 
  Zamawiający        Wykonawca 

 


