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Zbąszyń, dnia 6.02.2018 r. 
 
Znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018 

 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury do 
opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej oceny 
właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
Zachowując zgodność Projektu z przepisami obowiązującymi Wnioskodawcę, wybór dostawcy w niniejszym 
postępowaniu będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie 
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z 
zasadą konkurencyjności. Zgodnie z powyższym zapraszamy do przedstawienia ofert na realizację zadania w 
ramach w/w Projektu zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 
1. Zamawiający:   
REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360), ul. Na Kępie 3. 
NIP: 788-199-54-68, REGON: 302487468, KRS: 0000470241 
 
2. Tryb udzielania zamówienia publicznego: 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający 
dla spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 dokona 
wyboru dostawcy w niniejszym postępowaniu zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-
2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Określonych w Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych 
zgodnie z zasadą konkurencyjności.  
Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Postępowanie zostało oznaczone znakiem RCZ_1.2/3/2018 na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich 
kontaktach z Zamawiającym. 
 
3. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń, zgodnie z poniższą specyfikacją.  
 
I.  Dostawa szafy wiszącej serwerowej jednosekcyjnej o minimalnym udźwigu 60 kg, otwieranymi 
przednimi drzwiami, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie).  

KOD CPV 32422000-7 Elementy składowe sieci 
 

Parametry techniczne Wymagane  
Rodzaj szafy Wisząca serwerowa, typu rack (jednosekcyjna) 
Wysokość robocza [U] 22U (Unit) 
Wysokość zewnętrzna [mm] 1082 mm 
Szerokość zewnętrzna [mm] 600 mm 
Głębokość zewnętrzna [mm] 600 mm 
Kolor szafy czarny 
Rodzaj frontów szkło hartowane 
Zamek 3 zamki (drzwi frontowe + panele boczne) 
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Złącze uziemiające TAK 
min. ładowność 60kg 
Dodatkowe wyposażenie Wymagane 
Panel wentylacyjny wentylator do szafy wiszącej 
Półki 1x półka uniwersalna o gł. 600mm - czarna 

Patch panel 

3x Patch Panel na złącza RJ45 - 24x-port UTP kat.6 
czarny  
1x Patch Panel na złącza RJ45 - 12x-port UTP kat.6 
czarny  

Organizer kabli pasujący do szaf wiszących 4x Organizer kabli poziomy 1U metalowy - czarny 
Zasilanie Listwa zasilająca 8 gniazdowa RACK 19 
Pozostałe wymagania Wymagane 
Montaż szafy szafa do samodzielnego montażu 
Otwory kablowe góra, dół 

Dodatkowe wyposażenie akcesoria i śruby do mocowania, zestaw do 
uziemienia. 

 
II.  Dostawa Serwera wykonanego w konstrukcji rack wyposażonego w dedykowane ruchome lub 
statyczne szyny montażowe rack o całkowitej głębokości nie przekraczającej 600mm (wraz ze wszystkimi 
elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie, spełniającego poniżej wymienione warunki: 

KOD CPV 48820000-2 Serwery 
 

Podstawowe parametry Wymagane minimalne 
Procesor Intel XEON 4-core 3.0GHz 
Dyski twarde: 2 x 1000 GB SATA 7,2k obr/min 3,5 
Pamięć:  16 GB (2x8GB) DDR4 2133MHz ECC UDIMM 
System Operacyjny: 
 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation 
Licencja zdalnego dostępu per user  2x RDP CAL 

Pozostałe parametry Wymagane minimalne 

Technologia Umożliwiająca zdalne monitorowanie stanu serwera 
oraz jego zarządzanie 

Pozostałe wymagania Wymagane  

Montaż Do montażu do szafy rack 19" + szyny montażowe do 
szaf rack  

 
III.  Dostawa 2 x Przełącznik Smart, 48 portów Gb., spełniającego poniżej wymienione warunki: 

KOD CPV 32422000-7 Elementy składowe sieci 
 

Podstawowe parametry Wymagane minimalne 

Standardy i protokoły  

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 
IEEE802.3z, 
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 
802.1s, 
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p  

Porty  
48 portów RJ45 10/100/1000Mb/s 
(Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX) 
4 sloty SFP 100/1000Mb/s  

Okablowanie sieciowe  

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub 
wyższej (do 100m) 
100BASE-FX:MMF,SMF 
1000BASE-X: MMF, SMF  
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Wentylacja 2 wentylatory  
Zasilanie  100~240VAC, 50/60Hz  
Pobór mocy  Maksymalnie: 40,1W (220V/50Hz)  
Wymiary (S x G x W)  440*260*44 mm (17,3*10,2*1,7 cala)  
Wydajność Wymagane minimalne 
Przepustowość  104Gb/s  
Szybkość przekierowań pakietów  77,4 Mp/s  
Tablica adresów MAC  8k  
Ramki jumbo  10240 Bajtów  
Funkcje oprogramowania Wymagane minimalne 

Funkcja Quality of Service  

Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 
Obsługa 4 kolejek priorytetowania 
Planowanie kolejkowania: SP, WRR, SP+WRR 
Ograniczanie przepustowości w oparciu o 
Port/przepływ danych 
Voice VLAN  

Cechy przełącznika warstwy 2  

IGMP Snooping V1/V2/V3 
Agregacja portów(Do 6 grup agregacji obejmujących 
do 4 portów każda) 
STP/RSTP/MSTP 
Filtrowanie/ochrona BPDU 
Ochrona TC/Root 
Wykrywanie połączeń loopback 
Kontrola przepływu 802.3x  

Sieci VLAN  Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna 
obsługa do 512 VLAN z 4096 identyfikatorów VID  

Listy kontroli dostępu  
Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe 
adresy MAC L2～L4 
Adres IP, porty TCP/UDP  

Bezpieczeństwo transmisji  

SSH v1/v2 
SSL v2/v3/TLSv1 
Funkcja Port Security 
Funkcja Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm 
Control  

Zarządzanie  

Zarządzanie za pomocą graficznego interfejsu przez 
przeglądarkę internetową oraz przez wiersz poleceń. 
Obsługa SNMP v1/v2c/v3, RMON (grupy 1, 2, 3, 9) 
klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, 
DHCP Option82 
Monitorowanie CPU 
Funkcja Port Mirroring 
Synchronizacja czasu: SNTP 
Zintegrowana obsługa protokołu NDP/NTDP 
Aktualizacja firmware: przez połączenie TFTP i Web 
Diagnostyka systemu: test VCT 
Logi systemu i publiczne bazy MIB  

Pozostałe wymagania Wymagane minimalne 
Certyfikaty  CE, FCC, RoHS  

Zawartość opakowania  

TL-SG2452 
Kabel zasilający 
Instrukcja instalacji 
Płyta CD 
Zestaw elementów montażowych 
Gumowe nóżki  
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Wymagania systemowe  
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ 
lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub 
Linux.  

Środowisko pracy  

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ 
(32℉~104℉); 
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -
40℃~70℃ (-40℉~158℉) 
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, 
niekondensująca 
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 
5%~90%, niekondensująca  

 
 
IV.  Dostawa Laptopa z monitorem, kamery internetowej, myszy oraz monitora spełniającego poniżej 
wymienione warunki: 
 
IV.1 Laptop 

KOD CPV 30213100-6 - Komputery przenośne 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  

Typ Komputer przenośny (laptop). W ofercie wymagane 
jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie  
 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb 
aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji 
graficznych, dostępu do internetu oraz poczty 
elektronicznej 

Procesor Min. 4-rdzeniowy, min. częstotliwość procesora 1600 
[MHz], częstotliwość turbo procesora 3400 [MHz] 

Pamięć operacyjna Ilość pamięci 16 [GB] Maksymalna ilość pamięci 32 
[GB] 

Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB] 6144 

Taktowanie pamięci [MHz] 2133 

Liczba banków pamięci 2 

Pojemność dysku [GB] 756 (256 M.2 SSD + 500 HDD) 

Prędkość obrotowa dysku [obr./min.] 7200 

Kontroler dysku SATA 

Typ dysku 1 x M.2 SSD oraz 1 x HDD 

Typ karty graficznej Zintegrowana z płytą główną 

Wyposażenie multimedialne 

Obsługiwane karty pamięci SD, MMC, MS; 
2 x wbudowane głośniki; 
Wbudowany mikrofon; 
Wbudowana kamera 1,0 MPix; 
Wejście mikrofonowe;  
Wyjście słuchawkowe; 
WLAN Standard ac/a/b/g/n;  
Bluetooth; 
Karta sieciowa 10/100/1000; 
Min. 4 porty USB, wejścia HDMI, VGA, USB 3.0, 
jedno złącze USB typu C 

Obudowa Wzmocniona konstrukcja z czytnikiem linii papilarnych 
i układem szyfrowania TPM, klawiaturą podświetlaną 
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+ blok numeryczny oraz substytutem myszki 
touchpad. 
Ekran - Min. Przekątna ekranu 15,6 [cale] 
Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, matryca matowa. 
Bateria Czas pracy na baterii 720 [min]. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta. Uszkodzone dyski 
twarde pozostają u Zamawiającego. 

Wymagania dodatkowe 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 
64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą 
telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub 
system równoważny – przez równoważność rozumie 
się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w 
SIWZ system operacyjny. 
Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2016 
dla Użytkowników Domowych i Małych Firm - Okres 
licencjonowania – Dożywotnio - 1 komputer PC (z 
możliwością zmiany komputera, nie częściej niż raz 
na 90 dni). 
Nagrywarka zewnętrzna 
Pendrive odzyskiwania systemu 

 
IV.2 Kamera internetowa 

KOD CPV 30237240-3 - Kamera internetowa 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  

Typ 
Kamera internetowa z funkcją kamery i aparatu 
cyfrowego, interfejsem USB 2.0, z wbudowanym 
mikrofonem  

Rozdzielczość 2560x 2048 piksele; rozdzielczość trybu video 1920 x 
1080 piksele 

 
IV.3 Mysz 

KOD CPV 30237410-6 - Myszka komputerowa 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  

Typ 

Bezprzewodowa, laserowa;  
typ złącza: Bluetooth/USB 
Liczba przycisków: 3 
Pokrętło: 1 
Kolor: czarny 
System operacyjny: Windows 10 

 
IV.4 Monitor 

KOD CPV 30231300-0 - Monitory ekranowe 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  

Typ 

Ekran przekątna 23 cali zgodny z technologią HDCP, 
rodzaj matrycy IPS, rodzaj podświetlenia LED  
rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (FullHD) piksele 
ekran obrotowy [pivot] z regulacją wysokości, 
kolor obudowy czarno-srebrny, 

Porty wejścia/wyjścia: 
2 x USB  
1 x HDMI  
1 x DisplayPort  
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1 x DVI  
1 x D-Sub 15-pin  

Akcesoria  kabel VGA | kabel USB | kabel DisplayPort | kabel 
zasilania 

Gwarancja 3 lata  
 
 
4. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z 
Zamawiającym i złożą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku 
pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności. 

 
5. Sposób złożenia oferty: 
 

1) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia oferty wraz z załącznikami zgodnie z opisanymi w niniejszym 
zapytaniu wymogami w formie pisemnej oraz zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1. 

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  
7) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 
8) Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w 

postaci wydruku komputerowego) w języku polskim w formie zapewniającej czytelność jej treści. 
9) Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 
10) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez 

Oferenta. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez 
Oferenta, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 

11) Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 

12) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako 
tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta wskazane w ofercie. 

 
6. Kompletna Oferta zawiera: 
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1) Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1), która powinna zawierać: 
 dane oferenta, 
 cenę netto oraz cenę brutto realizacji zadania, 
 termin realizacji zadania, 
 termin ważności oferty, 
 termin sporządzenia oferty, 
 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczątkę firmową. 

2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 2). 
3) Wypełnioną Specyfikację techniczną oferowanych urządzeń (stanowiący załącznik nr 3 do oferty). 
4) Parafowany projekt umowy (stanowiący załącznik nr 4 do oferty). 

 
7. Termin i miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert 
 
Ofertę należy złożyć do dnia 19.02.2018 r., do godz. 12.00 
Rozpatrywane będą oferty: 
1. dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera na adres: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. 

Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń, 
W tym wypadkach Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane następująco: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Na Kępie 3, 64-360 
Zbąszyń. Z dopiskiem: Postępowanie w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018 Nie 
otwierać przed dniem otwarcia ofert. 

2. przysłane pocztą elektroniczną na adres kierownik@rcz-zbaszyn.pl  w tym przypadku, w temacie 
korespondencji należy powołać się na znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin 
składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.02.2018r. o godz. 16:00 w 
siedzibie Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o., w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3. Otwarcie ofert jest jawne dla 
wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie. 
  
8. Termin związania ofertą: 
 
Termin związania ofertą to dzień 20.03.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie tego terminu nie więcej niż o 30 
dni kalendarzowych. Odmowa przychylenia się do prośby zamawiającego ze strony wykonawcy powoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania.  
 
9. Kryteria wyboru oferty  
 
Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, w tym w szczególności warunki techniczne 
opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym określające minimalny zakres techniczny jaki powinny spełniać 
przewidziane do zakupu urządzenia. Zgodność ta będzie badana z dołączoną specyfikacją stanowiącą załącznik 
nr 3 do zapytania ofertowego. Oferta nie spełniająca minimalnych warunków technicznych podlega odrzuceniu. 
Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty gdzie stosować będzie 
kryterium ceny.  
Kryterium  Cena oferty – 100% 
 
10. Określenie sposobu oceny ofert 
 
Kryteria formalne. Ocena formalna będzie dokonana metodą zerojedynkową. Sposób oceny poszczególnych 
kryteriów będzie oparty o: 

 Kompletność oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 zapytania 
 Zgodność oferty z zapytaniem – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 zapytania oraz w 

Załącznikach do Zapytania ofertowego 
 Terminowości i sposób dostarczenia oferty – ocena zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 7 

zapytania.  
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Kryteria punktowe. Przyjęto następujące kryteria punktowe: 
1. Cena: 100%. 

Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda 
polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych 
Oferentów, których oferty zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. 
Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. 
Opis sposobu obliczenia ceny przez oferenta. 
 Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 Oferent, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert jest zobowiązany do przestrzegania 

zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie. 

 Oferent złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w 
Formularzu Ofertowym. 

 Wszystkie ceny określone w ofercie winny być obliczane i podane z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

 
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana metoda polegająca na 
porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen przedstawionych przez tych Oferentów, których oferty 
zostały dopuszczone do oceny i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się 
wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. 
Punkty będą liczone według wzoru: 

X =  Cn  x 100 (waga kryterium) Cb 
 
gdzie: X – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku) 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert 
Cb – cena brutto oferty ocenianej 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, a 
Oferent zobowiąże się na dostawę przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2018 
roku. 
Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru 
dostawcy. Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem strony 
internetowej. 
Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięć 
Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru 
którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie 
postępowania.  
Z tytułu unieważnienia postępowania, wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. 
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Zdzisławem Podrezem e-mail: kierownik@rcz-zbaszyn.pl. 
Pytania proszę kierować pocztą elektroniczną na wyżej wskazanych adres. 
 
 
Z poważaniem 
 
Zdzisław Podrez 
Prokurent Samoistny 
RCZ Sp. z o.o. 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
 
 

 
 REGIONALNE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 
 64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3 
  

FORMULARZ OFERTOWY  
Sprawa RCZ_1.2/3/2018 

  
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 
na dostawę fabrycznie nowych urządzeń: szafy wiszącej serwerowej, serwera, przełączników smart, 
laptopa, myszki komputerowej, kamery internetowej oraz monitora ekranowego.  Oferujemy wykonanie 
przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia 06.02.2018 roku, 
oznaczone znakiem RCZ_1.2/3/2018, na następujących warunkach cenowych: 
 

Cena brutto: ………………........................................ zł 
(słownie złotych: .........................................................................................................................) 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa 
 

 

Adres 
 

 

NIP  

REGON  

Nr KRS (Krajowy Rejestr 
Sądowy) lub Nr CEiDG 
(Centralna Ewidencja i 
Informacja o Działalności 
Gospodarczej) 

 

Dane Osoby Kontaktowej: 

Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Adres e-mail  
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Telefon   

Fax  

Parametry oferty: 

Data przygotowania oferty:  

Okres ważności oferty do dnia: 20.03.2018 roku 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty: 

Cena netto (PLN): 
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu 
zamówienia za cenę netto SUMA: 
 

 
 

Kwota podatku od towarów i usług VAT:  
SUMA podatku VAT: 
 

 
 

Cena brutto (PLN): 
Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu 
zamówienia za cenę brutto SUMA: 

 

W powyższej cenie poszczególne elementy zostały oszacowane w następujący sposób: 

Szafa wisząca serwerowa x 1 
szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  

Serwer x 1 szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  

Przełącznik Smart, 48 portów 
Gb. x 2 szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  

Komputer przenośny – laptop x 
1 szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  
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Mysz komputerowa x 1 szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  

Kamera internetowa x 1 szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  

Monitor ekranowy x 1 szt. 

Cena netto (PLN):  

Podatek VAT (PLN):  

Cena brutto (PLN):  

Termin realizacji: nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się 
na dzień 28.02.2018 roku.   

 
Oświadczenia Oferenta: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu 
Ofertowym oraz Załącznikach. 

2. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 
Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. 

3. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług.  

4. Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania 
przedmiotowej umowy.  

5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
najdalej w terminie do dnia 28.02.2018 roku. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 
ofertowym tj. do dnia 20.03.2018 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy – stanowiące Załącznik Nr 4 do zapytania 
ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielnie niniejszego 
zamówienia nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

10. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dołączonej umowie.  
11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:  
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Imię i Nazwisko  
 

 

Adres:  
Telefon  
Adres e-mail:  
 

 

 
Dane dotyczące oferty: 
1. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione*. (*niepotrzebne skreślić) 

2. Oferta zawiera ……….. stron. 
3. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik 
nr 2 do Zapytania Ofertowego.  

2) Wypełniony załącznik nr 3  - Opis techniczny oferowanych urządzeń. 
3) Zaparafowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 
4) Pozostałe dokumenty (jakie?)………………………….. 

 
*Niepotrzebne skreślić, dostosować nazewnictwo 
 

Imię i Nazwisko osoby  

upoważnionej do złożenia oferty 

 

 

 

Stanowisko służbowe 

 

 

 

 
 
 
 
 
………………………………… 

data 
 …………………………………………………… 

podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
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……………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 
 

 
 
 

Załącznik Nr 2  
 
 

 Znak sprawy: 
RCZ_1.2/3/2018 

 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie 
nowych urządzeń: szafy wiszącej serwerowej, serwera, przełączników smart, laptopa, myszki 
komputerowej, kamery internetowej oraz monitora ekranowego, oświadczam(y), że nie jestem(śmy) 
powiązany(i) kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami 
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

 

 

………………………………… 

data 

 …………………………………………………… 
podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
  



 

14 
 

Załącznik Nr 3 
 
 
…………………………………………………………. 

  

Nazwa i adres Wykonawcy 
(pieczątka) 

  

 
OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ 

Znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018 
 
Opis oferowanych urządzeń. Oferent winien wypełnić Załącznik według zasady lewa-prawa odnosząc się w kolumnie „Parametry oferowanych urządzeń” do 
każdego z wymogów określonych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń”. 
 

Dostawca oferowanych urządzeń 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
I.  Szafa wisząca serwerowa – 1 szt. 

Parametry techniczne Wymagane  Oferowane parametry i warunki 
Rodzaj szafy Wisząca serwerowa, typu rack (jednosekcyjna)  
Wysokość robocza [U] 22U (Unit)  
Wysokość zewnętrzna [mm] 1082 mm  
Szerokość zewnętrzna [mm] 600 mm  
Głębokość zewnętrzna [mm] 600 mm  
Kolor szafy czarny  
Rodzaj frontów szkło hartowane  
Zamek 3 zamki (drzwi frontowe + panele boczne)  
Złącze uziemiające TAK  
min. ładowność 60kg  
Dodatkowe wyposażenie Wymagane  
Panel wentylacyjny wentylator do szafy wiszącej  
Półki 1x półka uniwersalna o gł. 600mm - czarna  
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Patch panel 

3x Patch Panel na złącza RJ45 - 24x-port UTP 
kat.6 czarny  
1x Patch Panel na złącza RJ45 - 12x-port UTP 
kat.6 czarny  

 

Organizer kabli pasujący do szaf wiszących 4x Organizer kabli poziomy 1U metalowy - czarny  
Zasilanie Listwa zasilająca 8 gniazdowa RACK 19  
Pozostałe wymagania Wymagane  
Montaż szafy szafa do samodzielnego montażu  
Otwory kablowe góra, dół  

Dodatkowe wyposażenie akcesoria i śruby do mocowania, zestaw do 
uziemienia.  

 
 
II.  Serwer – 1 szt.  

Podstawowe parametry Wymagane minimalne Oferowane parametry i warunki 
Procesor Intel XEON 4-core 3.0GHz  
Dyski twarde: 2 x 1000 GB SATA 7,2k obr/min 3,5  
Pamięć:  16 GB (2x8GB) DDR4 2133MHz ECC UDIMM  
System Operacyjny: 
 

Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation 
Licencja zdalnego dostępu per user  2x RDP CAL  

Pozostałe parametry Wymagane minimalne  

Technologia Umożliwiająca zdalne monitorowanie stanu 
serwera oraz jego zarządzanie  

Pozostałe wymagania Wymagane   

Montaż Do montażu do szafy rack 19" + szyny montażowe 
do szaf rack   

 
 
III.  Przełącznik Smart, 48 portów Gb. – 2 szt.  

Podstawowe parametry Wymagane minimalne Oferowane parametry i warunki 

Standardy i protokoły  
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 
IEEE802.3z, 
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 
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802.1s, 
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p  

Porty  
48 portów RJ45 10/100/1000Mb/s 
(Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX) 
4 sloty SFP 100/1000Mb/s  

 

Okablowanie sieciowe  

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, 
lub wyższej (do 100m) 
100BASE-FX:MMF,SMF 
1000BASE-X: MMF, SMF  

 

Wentylacja 2 wentylatory   
Zasilanie  100~240VAC, 50/60Hz   
Pobór mocy  Maksymalnie: 40,1W (220V/50Hz)   
Wymiary (S x G x W)  440*260*44 mm (17,3*10,2*1,7 cala)   
Wydajność Wymagane minimalne  
Przepustowość  104Gb/s   
Szybkość przekierowań pakietów  77,4 Mp/s   
Tablica adresów MAC  8k   
Ramki jumbo  10240 Bajtów   
Funkcje oprogramowania Wymagane minimalne  

Funkcja Quality of Service  

Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 
Obsługa 4 kolejek priorytetowania 
Planowanie kolejkowania: SP, WRR, SP+WRR 
Ograniczanie przepustowości w oparciu o 
Port/przepływ danych 
Voice VLAN  

 

Cechy przełącznika warstwy 2  

IGMP Snooping V1/V2/V3 
Agregacja portów(Do 6 grup agregacji 
obejmujących do 4 portów każda) 
STP/RSTP/MSTP 
Filtrowanie/ochrona BPDU 
Ochrona TC/Root 
Wykrywanie połączeń loopback 
Kontrola przepływu 802.3x  
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Sieci VLAN  Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna 
obsługa do 512 VLAN z 4096 identyfikatorów VID   

Listy kontroli dostępu  
Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe 
adresy MAC L2～L4 
Adres IP, porty TCP/UDP  

 

Bezpieczeństwo transmisji  

SSH v1/v2 
SSL v2/v3/TLSv1 
Funkcja Port Security 
Funkcja Broadcast/Multicast/Unknown-unicast 
Storm Control  

 

Zarządzanie  

Zarządzanie za pomocą graficznego interfejsu 
przez przeglądarkę internetową oraz przez wiersz 
poleceń. Obsługa SNMP v1/v2c/v3, RMON (grupy 
1, 2, 3, 9) 
klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, 
DHCP Option82 
Monitorowanie CPU 
Funkcja Port Mirroring 
Synchronizacja czasu: SNTP 
Zintegrowana obsługa protokołu NDP/NTDP 
Aktualizacja firmware: przez połączenie TFTP i 
Web 
Diagnostyka systemu: test VCT 
Logi systemu i publiczne bazy MIB  

 

Pozostałe wymagania Wymagane minimalne  
Certyfikaty  CE, FCC, RoHS   

Zawartość opakowania  

TL-SG2452 
Kabel zasilający 
Instrukcja instalacji 
Płyta CD 
Zestaw elementów montażowych 
Gumowe nóżki  

 

Wymagania systemowe  
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, 
Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, 
UNIX® lub Linux.  
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Środowisko pracy  

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ 
(32℉~104℉); 
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -
40℃~70℃ (-40℉~158℉) 
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, 
niekondensująca 
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 
5%~90%, niekondensująca  

 

 
 
IV.1 Komputer przenośny (Laptop) – 1 szt.  
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  Oferowane parametry i warunki 

Typ 
Komputer przenośny (laptop). W ofercie 
wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 

 

Zastosowanie  
 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb 
aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, 
aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz 
poczty elektronicznej 

 

Procesor 
Min. 4-rdzeniowy, min. częstotliwość procesora 
1600 [MHz], częstotliwość turbo procesora 3400 
[MHz] 

 

Pamięć operacyjna Ilość pamięci 16 [GB] Maksymalna ilość pamięci 
32 [GB]  

Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB] 6144  

Taktowanie pamięci [MHz] 2133  

Liczba banków pamięci 2  

Pojemność dysku [GB] 756 (256 M.2 SSD + 500 HDD)  

Prędkość obrotowa dysku [obr./min.] 7200  

Kontroler dysku SATA  

Typ dysku 1 x M.2 SSD oraz 1 x HDD  
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Typ karty graficznej Zintegrowana z płytą główną  

Wyposażenie multimedialne 

Obsługiwane karty pamięci SD, MMC, MS; 
2 x wbudowane głośniki; 
Wbudowany mikrofon; 
Wbudowana kamera 1,0 MPix; 
Wejście mikrofonowe;  
Wyjście słuchawkowe; 
WLAN Standard ac/a/b/g/n;  
Bluetooth; 
Karta sieciowa 10/100/1000; 
Min. 4 porty USB, wejścia HDMI, VGA, USB 3.0, 
jedno złącze USB typu C 

 

Obudowa 

Wzmocniona konstrukcja z czytnikiem linii 
papilarnych i układem szyfrowania TPM, 
klawiaturą podświetlaną + blok numeryczny oraz 
substytutem myszki touchpad. 
Ekran - Min. Przekątna ekranu 15,6 [cale] 
Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, matryca 
matowa. 
Bateria Czas pracy na baterii 720 [min]. 

 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta. Uszkodzone dyski 
twarde pozostają u Zamawiającego.  

Wymagania dodatkowe 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 
Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za 
pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + 
nośnik lub system równoważny – przez 
równoważność rozumie się pełną funkcjonalność 
jaką oferuje wymagany w SIWZ system 
operacyjny. 
Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 
2016 
dla Użytkowników Domowych i Małych Firm - 
Okres licencjonowania – Dożywotnio - 1 
komputer PC (z możliwością zmiany komputera, 
nie częściej niż raz na 90 dni). 
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Nagrywarka zewnętrzna 
Pendrive odzyskiwania systemu 

 
 
IV.2 Kamera internetowa – 1 szt. 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  Oferowane parametry i warunki 

Typ 
Kamera internetowa z funkcją kamery i aparatu 
cyfrowego, interfejsem USB 2.0, z wbudowanym 
mikrofonem  

 

Rozdzielczość 2560x 2048 piksele; rozdzielczość trybu video 
1920 x 1080 piksele  

 
 
IV.3 Mysz komputerowa 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  Oferowane parametry i warunki 

Typ 

Bezprzewodowa, laserowa;  
typ złącza: Bluetooth/USB 
Liczba przycisków: 3 
Pokrętło: 1 
Kolor: czarny 
System operacyjny: Windows 10 

 

 
 
IV.4 Monitor ekranowy – 1 szt. 
 
Parametry techniczne Wymagane minimalne  Oferowane parametry i warunki 

Typ 

Ekran przekątna 23 cali zgodny z technologią 
HDCP, rodzaj matrycy IPS, rodzaj podświetlenia 
LED  
rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (FullHD) 
piksele 
ekran obrotowy [pivot] z regulacją wysokości, 
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kolor obudowy czarno-srebrny, 

Porty wejścia/wyjścia: 

2 x USB  
1 x HDMI  
1 x DisplayPort  
1 x DVI  
1 x D-Sub 15-pin  

 

Akcesoria  kabel VGA | kabel USB | kabel DisplayPort | kabel 
zasilania  

Gwarancja 3 lata   
 
 
 

 

………………………………………………………….  ………………………………………………………….. 
(miejscowość, data)  (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
UMOWA 

zawarta w dniu …………2018 r. pomiędzy: 
 
……………………………………………………….., z siedzibą w ………………………………….  
ul. ………………… wpisaną do …………………………………. pod numerem…………………… 
NIP: …………………………….., REGON ……………………….. 

reprezentowaną przez ……………………………………,  
zwanym w dalszej części Umowy „DOSTAWCĄ” 

a   
Regionalnym Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu (64-360 Zbąszyń) przy ul. Na Kępie 3, 
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470241 NIP 788-
199-54-68, REGON 302487468,  

reprezentowaną przez ……………………………………………,  
zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

 
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w 
trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
1. Dostawa składowych elementów sieci: fabrycznie nowej szafy wiszącej serwerowej, serwera oraz 2 x 

przełączników smart, 48 portów Gb., zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w załącznikach nr 2. 
2. Dostawa fabrycznie nowego komputera przenośnego wraz z myszką komputerową oraz kamerą internetową 

i ekranem monitorowym, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w załącznikach nr 2 
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy – 

stanowiącym ofertę Dostawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opatrzone znakiem sprawy: 
RCZ_1.2/3/2018. 

 
§ 2. 

W ramach niniejszej umowy:  
1. Dostawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zobowiązuje się do dostarczenia lub przesłania 

przedmiotu zamówienia na adres budynku Laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia w Zbąszyniu, ul. Na 
Kępie 3 

2. Strony umowy ustalają ostateczny termin dostawy na dzień 28 luty 2018 roku.  
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, określonego w § 1 umowy, na podstawie specyfikacji 

technicznej stanowiącej załącznik nr 3, z zachowaniem procedur określonych w niniejszej umowie. 
4. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcą w zakresie odbioru ze strony Zamawiającego jest: 

…………………………..…………………………………. 
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu odbioru ze strony Dostawcą jest: 
…..…………………………………. 
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§ 3.  
1. Cena należna Dostawcy za należyte i terminowe zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia określonego 

w § 1 umowy została ustalona w wyniku przedstawionej przez Wykonawcę oferty w ramach prowadzonego 
postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018) na 
kwotę ……………. netto (słownie: …………………. złotych). Cena zostanie podwyższona o należny podatek 
od towarów i usług VAT. Oferta jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1 

2. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy prowadzony w banku 
………………….., o numerze: ………………………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, zawierającą określenie cech indywidualnych przedmiotu umowy oraz spełniającą niezbędne wymogi 
formalne obowiązujące w dniu jej wystawienia, na podstawie podpisanej przez strony niniejszej umowy. 

3. Termin zapłaty faktury do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 7. 
 

§ 4 
1. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy na podstawie przepisów kodeksu 

cywilnego. 
2. Dostawca udziela na dostarczone urządzenia 36 miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą Dostawcy. 
3. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
 

§ 5 
1. W ramach udzielonej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia Dostawca zobowiązuje się do 

podjęcia działań prowadzących do naprawy, w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia wystąpienia 
awarii/wady przez Zamawiającego. Przez podjęcie działań prowadzących do naprawy, Zamawiający rozumie 
działanie Dostawcy pozwalające minimum na ustalenie przyczyny awarii/wady, tj. przyjazd serwisanta lub też 
konsultacja telefoniczna/faksowa pozwalająca na stwierdzenie przyczyny awarii/wady). 

2. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania naprawy, jednak nie później niż w terminie 6 dni 
kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/awarii, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy naprawa wymaga dostarczenia nowego, wolnego od wad elementu urządzenia lub też 
całego urządzenia, a Dostawca wykaże, że dostarczenie elementu lub też całego urzadzenia jest niemożliwe 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, ze względów niezależnych od niego, Dostawca jest zobowiązany do 
dokonania naprawy lub też wymiany na nowy całego urządzenia w najbliższym możliwym terminie, jednak 
nie później w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego. 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania zgłoszonych wad, usterek i niedoróbek przedmiotu 
umowy. 

5. W przypadku odmowy wykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
gwarancyjnych, Zamawiającemu będzie służyło prawo zlecenia ich realizacji podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Dostawcy. 

 
§ 6 

1. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie, za pomocą 
faxu lub poczty elektronicznej: adres: ___________________ nr tel./fax: __________________ adres email: 
_____________ 

2. Dostawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza Zamawiającemu mailem, na adres 
kierownik@rcz-zbaszyn.pl fakt jego otrzymania.  

 
§ 7 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie na podstawie specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik 
nr 3, po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy. 

2. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych stwierdzono wady, za które odpowiada Dostawca i które uniemożliwiają 
bezpieczną i zgodną z prawem eksploatacje przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić dokonania 
odbioru do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 
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§ 8 

1. Dostawca oświadcza, że: 
a. przedmiot umowy będzie zgodny z wymogami technicznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym,  
b. przedmiot umowy będzie spełniał wymagania określone w obowiązujących dla przedmiotu umowy w 

odpowiednich przepisach prawa polskiego i unijnego, w tym posiada stosowane atesty i certyfikaty. 
 

§ 9 
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień przekroczenia terminu.  
2. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w §5, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień 
przekroczenia terminu.  

3. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie zostanie przekazany lub przedstawiony do wydania Zamawiającemu 
lub też gdy nie będzie posiadał właściwości umówionych w niniejszej umowie oraz załączniku nr 1 do umowy 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić bez obowiązku zapłaty odstępnego. Oświadczenie o odstąpieniu 
Zamawiający ma prawo złożyć Dostawcy najpóźniej do dnia 31.03.2018 roku.  

4. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 powyżej nie narusza prawa Zamawiającego do 
żądania naprawienia szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Dostawca, w zakresie, w jakim szkoda ta 
przekracza wysokość kary umownej.  
 

§ 10 
1. Żadna ze stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej strony za opóźnienia lub nie 

wykonanie Przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej.  
2. Strona dotknięta zdarzeniem siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie o powyższym zawiadomić druga 

stronę Umowy. Jeżeli przeszkody w realizacji Umowy trwają dłużej niż 14 dni, strony podejmą decyzję, co do 
celowości dalszej realizacji Umowy. 

 
§ 11 

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się nie ujawniać informacji związanych z działalnością drugiej 
Strony w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
Klauzula poufności dotyczy także pracowników i osób współpracujących z każdą ze Stron niniejszej umowy, 
uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez polski sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie przenoszącym wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

4. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 
 
   KUPUJĄCY    DOSTAWCA 
 
 
 
 
 
 


