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Załącznik nr 1 
 
 
(nazwa i adres wykonawcy)  

 

OFERTA 

 
 Zamawiający: 
 Politechnika Gdańska   
 ul. Narutowicza 11/12 
 80-233 Gdańsk 

  
1. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty na: dostarczenie 

certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego w ramach projektu eUczelnia  

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro. 

2. My niżej podpisani:  

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 
działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa : 
 
e-mail: 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w załączniku nr 3 do zapytania 
ofertowego, za cenę: 

       netto ...........................PLN (słownie PLN:  .................................................................... .......). 

brutto ...........................PLN (słownie PLN:  .................................................................. .......) 
łącznie z podatkiem VAT 

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
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3. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w pkt IV zapytania 
ofertowego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 2 do 
zapytania ofertowego. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Akceptujemy warunki płatności wskazane w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego. 

6. Okres ważności oferty wynosi ……………………………………. 
 
 
 
 
.................., dn. ......................................                                             ..................................................... 

                                          (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

 
 

Formularz cenowy 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Liczba 
zestawów 
[szt] 

Cena brutto 
za jeden 
zestaw 
[PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 

Wartość brutto 
[PLN] 

1 Dostarczenie certyfikatów 
kwalifikowanych do podpisu 
elektronicznego zgodnie z 
opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w 
załączniku nr 3 do zapytania 
ofertowego. 

11    

   Razem   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................., dn. ......................................                                             ..................................................... 

                                          (podpis i pieczątka wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy z dnia ………………. , której przedmiotem jest 

dostarczenie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego w ramach projektu eUczelnia, 

powyższy przedmiot umowy został dostarczony zgodnie/ niezgodnie z umową.  

 

Uwagi: 

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

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

 

Przedmiot Umowy został zrealizowany bez zastrzeżeń. 

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu na konto WYKONAWCY. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 

I WYKONAWCY. 

 

STRONA PRZEKAZUJĄCA           STRONA ODBIERAJĄCA 

 

……………………………………                       ……………………………….. 
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Załącznik nr 2 
 

UMOWA nr - wzór 

zawarta w dniu .................................. w Gdańsku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

REGON: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną  na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez: 

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

a: 

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

z siedzibą ………………………………………………………………………………………………….  

NIP: 

REGON: 

CEIDG/KRS: 

reprezentowanym przez: 

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

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego ważnego 

przez 2 lata wraz z oprogramowaniem do obsługi podpisu zgodnego z systemami Windows XP, 

Windows 7 i 8 oraz czytnikiem kart na USB, zgodnie ze złożoną ofertą, opisem przedmiotu 

zamówienia, zapytaniem ofertowym, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej 

integralną częścią. 

§ 2 

Cena i warunki płatności 

1. Określona w umowie cena brutto obejmuje całkowitą należność, jaką ZAMAWIAJĄCY 

zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić z tytułu realizacji przedmiotu umowy kwotę  

brutto: .......................... (słownie: ...................................................................................................),  

t. j. określoną w ofercie WYKONAWCY z dnia  ................................... . 

3. Podstawą zapłaty ceny, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy będzie prawidłowo 

wystawiona przez WYKONAWCĘ faktura VAT po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. 

4. Na fakturze musi być wyszczególniona cena netto, podatek VAT i wartość brutto.  

5. Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury na konto WYKONAWCY.  
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§ 3 

Warunki wykonania umowy 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia………………….…….. 

2. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez WYKONAWCĘ na adres: Politechnika 

Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w miejsce wskazane przez 

przedstawiciela Centrum Usług Informatycznych. Koszty przewozu, opakowania 

i ubezpieczenia na czas przewozu rozładunku oraz wniesienia do czasu jego odebrania 

bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO ponosi WYKONAWCA.  

3. Wszystkie zamawiane podpisy będą podpisami przedstawicieli Politechniki Gdańskiej. 

Szczegółowe dane dotyczące certyfikatów kwalifikowalnych ZAMAWIAJĄCY  przekaże 

WYKONAWCY pocztą elektroniczną na adres e-mail 

………………………………………………. po podpisaniu umowy, w ciągu 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

§ 4 

Warunki gwarancji 

1. WYKONAWCA udziela: 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot umowy liczonej od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 

2. W przypadku wystąpienia usterki bądź wady przedmiotu umowy w okresie, o którym mowa 

w ust. 1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia 

WYKONAWCY o zaistniałej sytuacji. 

3. W ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1 WYKONAWCA zobowiązuje się do 

świadczenia wszelkich usług serwisowych w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy. 

4. Czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej będzie wynosił 24 godziny od momentu jego 

zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia 

usterki lub wady. 

6. W przypadku usterki wymagającej naprawy poza granicami Polski czas naprawy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia usterki lub wady. 

7. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszać faksem na 

nr .................................... lub pocztą elektroniczną na e-mail: ………………………do 

siedziby WYKONAWCY. W przypadku zmiany numeru faksu, maila lub siedziby 

WYKONAWCA ma obowiązek powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o zmianach z 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na 

nowe lub wolne od wad tego samego typu i o tych samych lub wyższych parametrach 

technicznych, gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie 

wykazywało wady fizyczne uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. 

10. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki 

i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją 

użytkowania oraz koszty przesyłki do i z miejsca naprawy. 
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11. ZAMAWIAJĄCEMY przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

§ 5 

Odstąpienia i kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 3% ceny brutto określonej 

w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w § 4 ust. 4 

umowy lub za nieterminowe dokonanie naprawy zgodne z § 4 ust. 5 lub 6 umowy, 

WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,6% ceny  brutto określonej w § 2 ust. 

2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona, po której leżą przyczyny 

odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% ceny  brutto określonej 

w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

5. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu 

ustalonego w umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę 

umowną w wysokości 20% ceny  brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub 

pomimo trzykrotnych uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie 

będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, a Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 

20% ceny  brutto określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującej mu ceny. 

8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 6 

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCY wyznacza: 

……………..……………………………    tel.: ………. , e-mail:………………... 

a WYKONAWCA wyznacza: ............................................................  tel.: ............. , e-

 mail:……….……... . 

2. O  każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i  WYKONAWCA niezwłocznie 

powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku 

obciążają stronę zobowiązaną.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej 
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ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod 

rygorem nieważności. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonania cesji ani przeniesienia praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez jego zgody. 

5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO sąd 

powszechny, według prawa polskiego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla WYKONAWCY 

i ZAMAWIAJĄCEGO. 

WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis, zakres I warunki realizacji przedmiotu umowy; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Zapytanie ofertowe. 
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Załącznik nr 3 

Załącznik nr 1 do umowy 
Dostawa podpisu elektronicznego 

 

 

Lp.  Sprzęt/oprogramowanie Ilość Uwagi 

1.  Dostarczenie certyfikatów kwalifikowanych 

do podpisu elektronicznego ważnego przez 

2 lata wraz  z oprogramowaniem do obsługi  

podpisu zgodnego z  systemami Windows 

XP, Windows 7 i 8 

11 zestawów Zgodne z ustawa z dnia 

18 września 2001r. o 

podpisie elektronicznym 

(Dz. U. Nr 130, poz. 

1450) 

2.  Czytnik kart na USB 11 szt.  

3.  Gwarancja wraz z aktualizacjami i 

wsparciem technicznym 

Na całość zamówienia 

24 miesięcy od daty 

zakończenia wdrożenia 

 

 

 

Szczegółowa specyfikacja (wymagania minimalne): 

Ad. 1. Dostarczenie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego wraz z komponentem technicznym 

na certyfikat ważny 2 lata (11 zestawów). 

Skład zestawu:  

Karty inteligentne, Czytnik kart na USB, certyfikat kwalifikowany ważny przez 2 lata zgodny  

z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450)  

Ad. 2. Czytnik kart na USB 

- W pełni zgodny z technologią Plug-and-Play, 

- Podłączany do komputera przez port USB (wraz z przewodem), 

- Obsługa wszystkich standardowych (zgodnie z ISO) kart mikroprocesorowych. 

- Sterowniki dla Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8. 

- Nie wymagający dodatkowego, zewnętrznego zasilania, 

- Interfejs Smart Card ISO 7816, 

Gwarancja na całość 24 miesięcy 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
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Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego w umowie. 

Wszystkie zamawiane podpisy będą podpisami przedstawicieli Politechniki Gdańskiej. Szczegółowe dane dotyczące  

certyfikatów kwalifikowalnych Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 
 


