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Załącznik nr 2 

 

U m o w a  nr .......... 
  

zawarta w Kwidzynie w dniu …………………. pomiędzy: 

1. Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA”,  82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18, 

reprezentowanym przez Prezes Stowarzyszenia – Iwetę Jabłon ską, zwaną dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………….. 

NIP …………………………………. 
 

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………….. 

 

zwanym dalej w tres ci Umowy Sprzedającym, 

DOTYCZY:  

Zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia mieszkania wspomaganego 

Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia treningu 

w zakresie kompetencji cyfrowej 

 

§ 1  

1. Zamawiający kupuje, a Sprzedający sprzedaje artykuły nabywane w ramach zapytania  

w  trybie rozeznania rynku Zakupu fabrycznie nowego sprzętu w celu wyposażenia 

mieszkania wspomaganego Zadanie 2 Trening usamodzielnienia  - zakup sprzętu 

komputerowego do prowadzenia treningu w zakresie kompetencji cyfrowej, zwany w dalszej 

częs ci umowy sprzętem w ilos ciach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami okres lonymi w zapytaniu 

ofertowym, zwanym dalej charakterystyką. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowych sprzętów: 

1) laptopy – 3 szt. 

2) drukarka – 1 szt.  

3) laminarka – 1 szt. 

4) projektor i ekran - komplet 

5) tablety – 3 szt. 

 

Przedmiot zamo wienia jest realizowany w ramach projektu „Utworzenie mieszkania wspomaganego 

wraz z usługa opiekun czą, asystencką i treningiem samodzielnos ci” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Wojewo dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet VI: Integracja:, Działanie 

06.02. Usługi Społeczne Poddziałanie 06.02.02. Rozwo j usług społecznych wspo łfinansowanego ze 

s rodko w Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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§2 

1. Sprzedający dostarczy  sprzęt w terminie do dnia 31.10.2022 r. 
2. Sprzedający zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane by nie dopus cic  do ich 

uszkodzenia lub pogorszenia ich jakos ci w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

3. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczego lnos ci znakami 

bezpieczen stwa. 

4. Sprzedający umoz liwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu 

dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, z e sprzęt jest wolny od wad 

fizycznych, a w szczego lnos ci, z e sprzęt odpowiada wymogom okres lonym w charakterystyce.  

Na okolicznos c  odbioru przedmiotu dostawy zostanie sporządzony protoko ł odbioru podpisany 

przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Sprzedający wyda Zamawiającemu dokumenty, kto re dotyczą sprzętu, przede wszystkim karty 

gwarancyjne na sprzęt i instrukcje obsługi sprzętu. Korzys ci i cięz ary związane ze sprzętem oraz 

niebezpieczen stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego 

z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzien  wydania sprzętu Zamawiającemu uwaz a się 

dzien , w kto rym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem odbioru. 
 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy na podstawie oferty w kwocie ……………….. zł brutto 

(słownie: ……………………………………………). Cena obejmuje koszty transportu sprzętu 

elektronicznego. 
2. Zapłata nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru, 

przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane w fakturze. 

3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąz enia rachunku Zamawiającego. 

5. Sprzedający w dniu podpisania umowy przedłoz y kalkulację cen jednostkowych zaoferowanego 

sprzętu. 
 

§ 4 

1. Sprzedający udziela niniejszym gwarancji na okres 12 miesięcy na przedmiot Zamo wienia  

w przypadku sprzętu pkt 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z niezbędnym 

wyposaz eniem z wyłączeniem materiało w eksploatacyjnych podlegających zuz yciu podczas 

normalnej eksploatacji. W okresie gwarancji Sprzedający zapewnia serwis techniczny i nie moz e 

odmo wic  wymiany niesprawnej częs ci na nową w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje 

prawidłowej pracy sprzętu. 

3. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych Sprzedający będzie zobowiązany dokonac  jego 

wymiany na nowy, w pełni sprawny.  

4. Zamawiający moz e według swojego wyboru, wykonywac  uprawnienia z tytułu gwarancji. 

5. Na podstawie uprawnien  wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający moz e z ądac  usunięcia 

wady, wyznaczając Sprzedającemu w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z 

zagroz eniem, z e po bezskutecznym upływie terminu moz e usunąc  wady na koszt i ryzyko 

Sprzedającego wybierając w tym celu dowolny podmiot.  

6. Naprawa zgłoszonej awarii lub usterki (usunięcie wady) powinno nastąpic  maksymalnie w ciągu 

14 dni od dnia jej zgłoszenia. 
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7. W przypadku koniecznos ci transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia 

Sprzedający. 

8. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji Sprzedający na własny koszt dojez dz a do miejsca w 

kto rym znajduje się uszkodzony sprzęt. 

9. W przypadku istotnej naprawy sprzętu, termin gwarancji całego sprzętu, o kto rym mowa w ust. 1 

zaczyna swo j bieg na nowo od daty zakon czenia skutecznej naprawy. W przypadku naprawy 

wiąz ącej się z wymianą częs ci, termin gwarancji na wymienione częs ci ro wny jest okresom, o 

kto rych mowa w ust. 1  i rozpoczyna swo j bieg od daty wymiany częs ci. 

10. W przypadku gdy Sprzedający nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 8 Zamawiający moz e 

zlecic  jej usunięcie innemu podmiotowi na koszty i ryzyko Sprzedającego. 
 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy przez Sprzedającego 

Zamawiający moz e naliczyc  karę umowną w następujących przypadkach i wysokos ciach: 

a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokos ci 5 % ceny o kto rej mowa w § 3 ust. 1 

umowy za kaz dy dzien  zwłoki, 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokos ci 

1 % ceny o kto rej mowa w § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad.  

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lez ących po stronie Sprzedającego w 

wysokos ci 10 % ceny. 

2. O nałoz eniu kary umownej, jej wysokos ci i podstawie jej nałoz enia Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę 

nałoz enia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogo lnych Kodeksu Cywilnego, jez eli wartos c  powstałej szkody przekroczy wysokos c  kary umownej. 

§ 6 

          Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu  
 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
a) oferta Wykonawcy, 

b) zapytanie ofertowe, 

c) Protoko ł odbioru – wzo r, 

d) Karta gwarancyjna – wzo r.  
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§ 8 

          Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

kaz dej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        SPRZEDAJĄCY 
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Kwidzyn, dnia ……………………… 

 

WZO R 

PROTOKO Ł ODBIORU z dnia ………………………………………… 

Dostawca: ………………………………………………. 

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

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

Odbiorca: ……………………………………….. 

Miejsce odbioru: ………………………………… 

Data odbioru: …………………………………. 

 

Strony os wiadczają, z e przedmiot zamo wienia został/ nie został* przez Sprzedającego  zrealizowany 

zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego, ofertą Sprzedającego oraz funkcjonuje prawidłowo, a 

dostawa została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr ………………,  z dnia 

………………………  

Strona odbierająca potwierdza, z e wyz ej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane bez 

zastrzez en  jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowniko w.* 

Strona odbierająca stwierdza, z e nie dokonała odbioru z przyczyn okres lonych w uwagach do protokołu.* 

Protoko ł spisano w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Strona przekazująca:                                                                                      Strona odbierająca: 

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

(Czytelny podpis i pieczęc )                                                        (Czytelny podpis ) 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Strona przekazująca:                                                                        Strona odbierająca: 

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

(Czytelny podpis i pieczęc )                                          (Czytelny podpis ) 

*  niepotrzebne skreślić 
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WZO R 

 

KARTA GWARANCYJNA 

Data wydania: …………………………………. 

Dostawca: …………………………….………. 

Odbiorca: ……………………….…………….. 

Nazwa sprzętu  ………………………………. 

Numer seryjny: ……………………………….. 

1. Odpowiedzialnos c  z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym 

sprzęcie. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych. 

2. Sprzedający udziela gwarancji z bezpłatnym serwisem na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

3. Zamawiający moz e według swojego wyboru, wykonywac  uprawnienia z tytułu  gwarancji. 

4. Na podstawie uprawnien  wynikających z tytułu gwarancji Zamawiający moz e z ądac  usunięcia wady, 

wyznaczając Sprzedawcy w tym celu odpowiedni, technicznie uzasadniony termin z zagroz eniem, z e po 

bezskutecznym upływie terminu moz e usunąc  wady na koszt i ryzyko Sprzedawcy wybierając w tym celu 

dowolny podmiot. 

5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposaz eniem, z wyłączeniem 

materiało w eksploatacyjnych podlegających zuz yciu podczas normalnej eksploatacji. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający zapewnia serwis techniczny i nie moz e odmo wic  wymiany 

niesprawnej częs ci na nowa, w przypadku, gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu. 

9. W przypadku maksymalnie 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Sprzedający 

będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad. 

10. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uz ytkowania sprzętu lub przewo z uszkodzonego przedmiotu 

zamo wienia do i po naprawie nie obciąz ają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. Transport 

uszkodzonego sprzętu, zapewnia Sprzedający. 

11. W przypadku naprawy sprzętu, termin gwarancji o kto rej mowa w ust. 2 ulega przedłuz eniu o czas 

pozostawania sprzętu w naprawie. W przypadku naprawy wiąz ącej się z wymiana częs ci, termin gwarancji 

na wymienione częs ci ro wny jest okresom, o kto rej mowa w ust. 2 i rozpoczyna swo j bieg od daty wymiany 

częs ci. 

12. W przypadku koniecznos ci transportu uszkodzonego sprzętu, transport na koszt własny zapewnia   

Sprzedający. 

13. W czasie obowiązywania udzielonej gwarancji Sprzedający na własny koszt dojez dz a do uszkodzonego 

sprzętu. 


