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ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia z dnia 13.05.2022 r. 

„Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+ 250i, zgodnie                   

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy” 

w ramach projektu współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji nr 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych – 

część II”. 

 

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

Nazwa organizacji: Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej 

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn 

E-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl  

Tel.: 89 750 32 22 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.) Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek  

z okoliczności wskazanych: 

a.  w art. 108 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie warunków udziału  

w postępowaniu należy złożyć oświadczenie wg. wzoru określonego w formularzu 

ofertowym (Wykonawca powinien podpisać formularz ofertowy).  

3. Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wyklucza się 

Wykonawców znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami 

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób i podmiotów 

znajdujące się  na ww. liście zostaną odrzucone. 

 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kpl. urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego 

Develop Ineo+ 250i, zgodnie ze wzorem umowy wraz z załącznikiem do umowy.  

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY  

Kryterium oceny ofert: cena 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o 

najniższej cenie za realizację dostawy. 

 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu); 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 

3. Oferta musi być czytelna; 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.05.2022 r.: 
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a. w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II z dopiskiem „Wydział Łączności  

i Informatyki”, lub 

b. w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: 

pawel.nowak2@strazgraniczna.pl  

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 

a. niekompletną; 

b. dostarczoną po terminie określonym w pkt. 4; 

c. niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 

d. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub 

rachunkowymi; 

e. wykonawcy wykluczonego zgodnie z warunkami określonymi w pkt. III. 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU 

WYBORU OFERTY 

 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na 

podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU  

Dodatkowych informacji udziela: Nowak Paweł 

tel. 89 750 32 22 

e-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl 

 

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania 

ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu, a także zastrzega sobie możliwość 

niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

a. nie zostanie złożona żadna oferta; 

b. jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 

realizację zamówienia; 

c. procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 

uniemożliwiającą udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania 

ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu w całości na każdym etapie bez podania 

przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania 

ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu i zmiany terminu na przekazanie ofert. 

4. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania Warmińsko –

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej do zawarcia umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ofertowej w formularzu ofertowym. 

7. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: 

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 
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8. Dane osobowe zebrane w wyniku zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu 

będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 

realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania 

powyższych czynności. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – 2 str. 

2. Wzór umowy z opisem przedmiotu zamówienia – 7 str. 

 

 

 

 

 

.............................................                                         …………………………………… 
                   (data)                                                                                (podpis osoby prowadzącej procedurę,  

                                                                                                             działającej w imieniu zamawiającego) 
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........................................ 
               (miejscowość, data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Zamawiającego 

Nazwa organizacji: Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej 

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

E-mail: pawel.nowak2@strazgraniczna.pl, tel.: 89 750 32 22 

 

Dane Wykonawcy 

 

Nazwa: …………………..……………………………………………………………………... 

 

Adres: …………………….…………………………………………………………………….. 

 

NIP: ……………………...……………………………………………………………………... 

 

E-mail: .................................................................., tel.: ............................................................... 

 

I. Nazwa zamówienia:  

Dostawa 1 kpl. Urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+ 250i, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 

 

II. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia – 14 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy. 

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy. 

 

III. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu,  

w tym wymogi zawarte w formularzu ofertowym, we wzorze umowy oraz załączniku  

do umowy. 

 

IV. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego na podstawie punktu III. zapytania ofertowego/ogłoszenia  

o zamówieniu. 

 

V. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu, w tym wymogami zawartymi  

w formularzu ofertowym, we wzorze umowy oraz załączniku do umowy. 
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VI. Oferuję dostawę sprzętu za kwotę: …………………………………………… 

 

Lp. Nazwa  J.m. Ilość 

Cena 

jednostko

wa brutto 

Wartość 

brutto 

1 

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe: Develop Ineo+ 

250i: 1 kpl. 

WymoWymogi techniczne dotyczące przedmiotu umowy 

- automatyczny podajnik dokumentów DF-632,  

- podstawa DK-516X,  

-zestaw oryginalnych tonerów wszystkich kolorów 

CMYK, 

-  urządzenie bez finiszera, 

- urządzenie powinno być wyposażone w czytnik kart- 

wbudowany lub montowany przy interfejsie 

użytkownika, współpracujący z kartami w standardzie 

Mifare Desfire EV1 oraz UNIQUE 125 kHz., 

- urządzenie musi być fabrycznie nowe                               

(tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed 

dostarczeniem do Zamawiającego), nie używane, 

pochodzące z legalnego kanału sprzedaży 

producentów na rynek europejski, 

- konfiguracja urządzenia zgodnie z zaleceniami 

przedstawiciela Zamawiającego w miejscu realizacji 

gwarancji, 

- gwarancja musi być realizowana w: 11-400 Kętrzyn, 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 

- wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot 

umowy gwarancji na okres 36 miesięcy. 

- w przypadku awarii nośników danych (np. dysków) 

pozostają one własnością Zamawiającego. 

kpl. 1   

VII. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania Wykonawcy. 

VIII. Składając podpis poniżej wykonawca potwierdza, że zapoznał się z informacją  

o przetwarzaniu danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych 

osobowych znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej pod adresem:  

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html. 

 

 

       ………………………………………… 
          Podpis osoby uprawnionej  
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WZÓR UMOWY 

 

 

UMOWA nr ……………… 

 

 

Zawarta dnia ........................ w Kętrzynie pomiędzy: 

Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym NIP 742-000-73-89, 

REGON 510207605, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez 

Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w imieniu którego działa: 

 

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

przy kontrasygnacie  

 

…………………………………. – Głównego Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej,  

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

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

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest: 

1) Dostawa 1 kpl. urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego Develop Ineo+ 250i, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 14 dni, licząc od dnia następnego po 

zawarciu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych, pochodzący z legalnego kanału sprzedaży, dopuszczony do 

dystrybucji na rynek polski oraz zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot 

umowy, stanowiący towar, którego rodzaj i ilość oraz ukompletowanie zostały określone  

w załączniku do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na własny koszt i ryzyko do siedziby  

Zamawiającego: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, 11 – 400 Kętrzyn, 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. 

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone przedmioty zamówienia posiadają wymagane 

przepisami prawa certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa. 
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5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki 

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

6. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed 

planowaną dostawą, pisemnie na nr faksu ……………………………. lub adres  

e-mailowy …………………………………. podając: numer umowy, wykaz dostarczanego 

sprzętu, planowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy. 

8. Odbiór zostanie dokonany w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od dnia następnego 

po dostarczeniu w całości przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę 

…….………. zł brutto (słownie:………………………………)  w tym obowiązujący 

podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust 1 powinno zawierać wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dostawy i gwarancji. 

3. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie 

wystawionej faktury VAT. 
5. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 

ze. zm.) 

§ 4 

 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy,  

2. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się w dniu następnym licząc od dnia protokolarnego 

odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie naprawę w terminie 30 dni licząc 

od dnia następnego po zgłoszeniu usterki pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przy 

czym termin naprawy za pisemną zgodą Zamawiającego może zostać wydłużony  

o udokumentowany czas dostawy części zamiennych. 

4. W przypadku, gdy termin naprawy będzie przekraczał termin określony w § 4 ust. 3, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, sprawny 

technicznie egzemplarz urządzenia (sprzętu) o parametrach nie gorszych niż wskazany  

w przedmiocie umowy. Spełnienie powyższego zapisu spowoduje brak naliczania kar 

umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2. 
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5. Wykonawca przedstawi raport po każdej naprawie gwarancyjnej. W raporcie mają zostać 

ujęte: data zgłoszenia usterki, opis usterki, opis wykonanych czynności serwisowych,  

w tym wymienionych elementów, data usunięcia usterki. 

6. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, w tym 

dojazdów i transportu ponosi Wykonawca. 

7. Okresowe przeglądy i konserwacje urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy. 

8. Do zgłaszania usterek w imieniu Zamawiającego upoważniony jest Naczelnik Wydziału 

Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  

lub Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży. 

9. W przypadku gdy usunięcie wady będzie polegało na naprawie przedmiotu umowy, okres 

gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania naprawy. Okres ten będzie liczony od dnia 

następnego po wysłaniu pisemnego zgłoszenia usterki do dnia wystawienia raportu  

z naprawy. 

10. W przypadku gdy usunięcie wady będzie polegało na wymianie przedmiotu umowy  

na nowy, okres gwarancji na wymieniony przedmiot umowy biegnie od początku licząc 

od dnia wystawienia raportu z naprawy. 

11. W przypadku awarii nośników danych (np. dysków) pozostają one własnością 

Zamawiającego. 

12. Na żądanie serwisu gwarancyjnego Zamawiający odeśle: 

1) w przypadku dysku magnetycznego – jego elementy elektroniczne wraz z tabliczką 

znamionową zawierającą numer seryjny dysku. 

2) w przypadku dysku SSD w obudowie – obudowę dysku wraz z tabliczką znamionową 

zawierającą numer seryjny dysku. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną: 

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, do 30 dni w wysokości 20,00 zł brutto za każdy 

dzień zwłoki, a od 31 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) każdorazowo za zwłokę w usunięciu usterek ujętych w zgłoszeniu gwarancyjnym  

w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminów 

wyznaczonych w § 4 ust. 3, do 30 dni w wysokości 10,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

a od 31 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 3% wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4. 

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków 

umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 
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umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

3. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. O odstąpieniu od umowy Strony będą informowały się w formie pisemnej. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego,  

jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu 

Cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych,  

o których mowa w ust. 1 i 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie  

to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą 

oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

7. Zamawiający niezwłocznie wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie 

kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2. Nota płatna 

będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia. 

8. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający naliczy odsetki 

ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:  

……………………………………, tel. ………………………, fax ………………………, 

e-mail: ………………………………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:  

……………………………………, tel. ………………………, fax ………………………, 

e-mail: ………………………………………………… 

3. Dane teleadresowe Wykonawcy do zgłaszania wad (usterek) oraz kontaktu w sprawach 

związanych z realizacją umowy: 

……………………………………, tel. ………………………, fax ………………………, 

e-mail: ………………………………………………… 

 

§ 7 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) zmiana adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3) zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 

4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, 

5) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy do zgłaszania wad oraz kontaktu  

w sprawach związanych z realizacją umowy, 
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6) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Zmiany określone w ust. 1 pkt. 1-5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a strony 

informują się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej. 

3. Zmiany określone w ust. 1 pkt 6 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia 

aktem prawa powszechnie obowiązującego zmiany obowiązującej stawki podatku VAT  

na towary, stanowiące przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem w terminie 7 dni od wejścia w życie 

aktu prawnego, wprowadzającego zmianę stawki. Na podstawie zatwierdzonego złożonego 

wniosku Zamawiający dokona ponownego ustalenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej 

uzasadnieniem. 

5. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

§ 8 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, 

gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

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

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach, 

2) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi  

do likwidacji działalności gospodarczej, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) minął termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 2 ust. 1, 

5) pomimo uprzedniego pisemnego, jednokrotnego upomnienia ze strony Zamawiającego 

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy  

lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad 

stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy lub w okresie trwania gwarancji.  

2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem, 

nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę 

odstąpienia. 
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§ 9 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – 1 str. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik do umowy- opis przedmiotu zamówienia 

 

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe: Develop Ineo+ 250i: 1 kpl. 

Wymogi techniczne dotyczące przedmiotu umowy 

• automatyczny podajnik dokumentów DF-632,  

• podstawa DK-516X,  

• zestaw oryginalnych tonerów wszystkich kolorów CMYK, 

• urządzenie bez finiszera, 

• urządzenie powinno być wyposażone w czytnik kart- wbudowany lub montowany przy 

interfejsie użytkownika, współpracujący z kartami w standardzie Mifare Desfire EV1 

oraz UNIQUE 125 kHz., 

• urządzenie musi być fabrycznie nowe (tj. wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy 

przed dostarczeniem do Zamawiającego), nie używane, pochodzące z legalnego kanału 

sprzedaży producentów na rynek europejski, 

• konfiguracja urządzenia zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego 

w miejscu realizacji gwarancji, 

• gwarancja musi być realizowana w: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 78. 

• Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 

miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


