
 
 

                                                                                                        Słupia Wielka, dnia 08.12.2020 r. 
Nr sprawy: ZP/TCZ/21/2020 

 

 

OGŁOSZENIE 

ZAPYTANIE  OFERTOWE 

                 

   Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w  Słupi Wielkiej, zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu na „Dostawę (zakup) laptopów” prowadzonym zgodnie z warunkami 

określonymi w załączonym zapytaniu ofertowym. 

 

Informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu 

Cywilnego, ani zapytanie ofertowe w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego 

 w rozumieniu przepisów PZP) 

 

Zakup i dostawa laptopów   

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot 

zamówienia: 

 Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa laptopów dla Centralnego Ośrodka 

Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.  

 W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje mniejszą niż wymagana w zadaniu ilość 

laptopów spełniających wymagania techniczne, Zamawiający przewiduje podpisanie 

kilku umów w ramach każdego z zadań.  

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera poniższa tabela 

Zadanie nr 1 

Dostawa 5 sztuk laptopów o parametrach  

Typ Notebook  
Stan Fabrycznie nowy 
Wydajność 
obliczeniowa 

Minimum procesor i5 dziewiątej generacji  

Pamięć operacyjna Minimum 8GB RAM 
Karta graficzna Minimum Intel UHD lub równoważna 
Monitor/wyświetlacz Przekątna 17”/17,3”  
Rozdzielczość ekranu Minimum: 1920 x 1080 (FullHD) 
Parametry pamięci 
masowej 

Dysk minimum: 256 GB SSD  M.2 PCIe  

Wyposażenie 
multimedialne 

mikrofon, głośniki, kamera 

Wymagania dotyczące 
baterii / zasilania  

• Typ baterii: litowo-jonowa 

• Zasilacz 

System operacyjny 
• Windows 10 Professional (Box lub OEM) 

Kolor Kolor dominujący  obudowy: czarny/szary 

Warunki gwarancji Minimum 2 lata door-to-door 

Klawiatura 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
 

Złącza 

Minimum: 
• 1 x RJ-45 

• 1 x HDMI  



• 3 x USB 

Wyposażenie 
opcjonalne 

• Moduł Bluetooth 

• 1 gniazdo blokady klinowej 

 

UWAGA  

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu Wykonawcy 

zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie dodatkowe udzielone będzie w przypadku 

posiadania przez Zamawiającego wolnych środków finansowych. Zamówienie dodatkowe 

udzielone zostanie na podstawie oddzielnej umowy. Termin realizacji zamówienia dodatkowego 

określony zostanie w warunkach nowej umowy.     

 

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia 

maksymalnie do 22 grudnia 2020 roku  

Ofertę (zgodną z załącznikiem) prosimy: 

 złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:  

             Centralny Ośrodek Badań Odmian  Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,  
              Słupia Wielka 34,  
              63-022 Słupia Wielka      , lub 

 drogą elektroniczną na adres e-mail:    a.nowicka@coboru.gov.pl,        

 osoba do kontaktu  mgr Arkadiusz Sokołowski,  tel. 61 285 23 41 w. 210   

w terminie do  11 grudnia 2020 roku do godziny  10.00 

Kryteria  

Zamawiający wybierze do realizacji każdego z zadań ofertę przedstawiającą 

najkorzystniejszy bilans ceny oraz zaoferowanych parametrów technicznych  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania 

obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie 

przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w 

tym także kosztów poniesionych przez wykonawcę w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

                                                                                             Z-ca Dyrektora  
                                                                                         ds. administracyjno-ekonomicznych 

                                                                                     Arkadiusz Sokołowski 
                                                                         ……………………………………….. 

                                                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej) 

 

mailto:a.nowicka@coboru.gov.pl


Załącznik do zapytania ofertowego  
                       

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
Nazwa: ................................................  
Siedziba: ................................................    
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych  
Słupia Wielka 34 
63-022 Słupia Wielka 
Woj. Wielkopolskie  
 
Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa laptopów 

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

Producent / Model ………………………………………………………………  

 

Cena oferty  (cena 1 laptopa) 

cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................)  

podatek VAT 23%  

cena brutto..........................................................................................................zł  

(słownie: ...............................................................................................................)  

Wartość całego zadania ……………….... netto …………….. brutto  

 

Oświadczam, że: 

 Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie  maksymalnie ……. dni   od  dnia  złożenia   

zamówienia – zlecenia (nie później niż do dnia 22 grudnia 2020 roku) 

 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby COBORU, Słupia Wielka 34, 63-

022 Słupia Wielka. Dostawa odbędzie się transportem Wykonawcy, od poniedziałku do 

piątku w godz. 700-1500. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę oferty. 

Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zamawiający 



wymaga, aby przy dostawie obecna była osoba od strony Wykonawcy, która będzie 

upoważniona do podpisania protokołu przekazania-odbioru.    

 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

2. Oświadczam, że załączone postanowienia do zapytania ofertowego  umowa/wzór 

umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

 

 

 

................................................................................. 
   (data i czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA- wzór  

TCZ//2020 

 

zawarta …………. w Słupi Wielkiej 

 

pomiędzy: 

Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych 

z siedzibą w Słupi Wielkiej  

63-022 Słupia Wielka 

posiadającym NIP  786-16-97-911   

reprezentowanym przez:  

Z-cę dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych 

mgr. inż.  Arkadiusza Sokołowskiego 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …… sztuk laptopów szczegółowo opisanych w 

ofercie Wykonawcy z …………… stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot umowy, natomiast Zamawiający 

odbierze Przedmiot umowy oraz uiści Wykonawcy wynagrodzenie określone w §4. 

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i stanowi jego 

własność oraz, że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy własnym transportem, do 

siedziby Zamawiającego w Słupi Wielkiej, nie później niż do dnia 22 grudnia 2020 

roku.  



5. Dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał własne numery seryjne. 

 

§2 

1. Dostawa Przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo–

odbiorczym. Podpisany przez obie Strony umowy protokół zdawczo–odbiorczy 

będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

2. Protokół zdawczo–odbiorczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę w dwóch, 

równobrzmiących egzemplarzach. 

3. W protokole będą się znajdowały, co najmniej następujące informacje dotyczące 

Przedmiotu umowy: pozycja specyfikacji, nazwa urządzenia, ilość, numery fabryczne 

lub seryjne, data i miejsce przekazania. 

4. Do odbioru Przedmiotu umowy i podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego ze 

strony Zamawiającego upoważniony jest ………………………, natomiast ze strony 

Wykonawcy: ………………… 

 

§3 

1. Przedmiot umowy – wszystkie urządzenia szczegółowo opisane w załączniku nr 1, 

objęte są gwarancją producenta, wystawioną bezpośrednio przez nich lub 

autoryzowane serwisy na okres 24/36 miesięcy. 

2. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy pisemne gwarancje na Przedmiot 

umowy, udzielone przez producenta, wskazane w ust. 1 powyżej. 

3. Gwarancja obejmuje całość Przedmiotu umowy wraz z jego wszystkimi 

podzespołami. 

4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, 

protokołu zdawczo–odbiorczego. 

5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu, w siedzibie 

Zamawiającego, przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 

6. Naprawy wymagające transportu uszkodzonych urządzeń do punktu serwisowego 

realizować będzie ich producent lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis. 

7. Koszty transportu uszkodzonych Urządzeń do i z punktu serwisowego ponosi 

Wykonawca lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis. 



8. Zgłoszenie awarii lub usterki urządzeń może zostać dokonane telefonicznie pod 

numer tel.: który będzie dostępny we wszystkie dni robocze w godzinach ………………... 

W okresie trwania gwarancji Wykonawca powinien każdorazowo informować 

Zamawiającego o zmianie wyżej wymienionych numerów telefonu. 

9. Wykonawca lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis zapewni podjęcie 

naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby 

Zamawiającego, nie później niż do końca następnego dnia 

roboczego ………………………., po zgłoszeniu usterki przez Zamawiającego, w sposób 

określony w ust. 9. powyżej. 

10. Serwis gwarancyjny zobowiązany jest do usunięcia usterki lub wady zaistniałej w 

Przedmiocie umowy w  terminie wskazanym w warunkach gwarancji producenta.  

 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość przedmiotu umowy wynosi …………… zł (słownie: sto 

trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i …………….. groszy) brutto. 

2. Wysokość wynagrodzenia nie podlega negocjacji. 

3. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy w niej wskazane, w terminie 14 dni 

od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem §2 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca, który jest podatnikiem VAT czynnym, oświadcza, że ww. rachunek 

będzie zgłoszony w urzędzie skarbowym właściwym dla rozliczeń podatkowych 

Wykonawcy i będzie figurował na białej liście podatników czynnych VAT, a w 

przypadku jakichkolwiek zmian zobowiązuje się pisemnie powiadomić o tym 

Zamawiającego, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

odpowiadającej wysokości przelewu dokonanego na podany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy nieuwidoczniony na białej liście, z zastrzeżeniem prawa do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości. W przypadku gdy Zamawiający 

dokona weryfikacji rachunku bankowego Wykonawcy i okaże się, że ww. rachunek 

albo ostatnio podany przez Wykonawcę nie figuruje na białej liście, płatność 

dokonana na którykolwiek ze zgłoszonych w urzędzie skarbowym rachunek 

bankowy Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowiązania Zamawiającego co do 

zapłaty wierzytelności Wykonawcy. 



5. Zapłata wynagrodzenia zgodnie z ust. 3 następuje z dniem obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§5 

1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonana niniejszej umowy w terminie 10 dni od 

upływu terminu ustalonego w § 1 ust. 4 lub też wykona ją nienależycie Zamawiający 

może odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego 

terminu jej wykonania. Odstąpienie od Umowy może zostać dokonane przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia w jakim wystąpiła przesłanka do 

odstąpienia od umowy.  

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto Przedmiotu 

umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

przez Wykonawcę, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

3. Zapłata kary umownej zgodnie z ust. 2, nie wyklucza możliwości dochodzenia 

naprawienia szkody przez Zamawiającego od Wykonawcy na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, w jej pełnej wysokości przenoszącej wartość kary umownej.  

 

 

§6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 

 

 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§8 

Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 



§9 

W przypadku, gdyby którekolwiek w postanowień niniejszej umowy stało się lub okazało 

się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy. W takim przypadku 

Strony zamienią nieważne postanowienie na postanowienie zgodne z powszechnie 

obowiązującym prawem oraz zgodnym zamiarem Stron, towarzyszącym Im przy 

zawieraniu niniejszej umowy. 

 

 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednych dla 

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


