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Rzeszów, 13.04.2022r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2022 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie  
zaprasza do składania ofert na „Dostawę, montaż i zainstalowanie zestawu serwera”. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
ul. Litewska 4a/9 
35-302 Rzeszów 
NIP: 8133705376 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000 – 2 Serwery, 48821000 – 9 Serwery sieciowe, 
48822000-6 Serwery komputerowe.  

2. Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa, montaż i zainstalowanie zestawu 
serwera. dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach realizacji 
projektu pn.: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

3. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –  

zaś wartość zamówienia niższa od kwoty 130 000 złotych  (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

4. Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i budżetu państwa. 

5. Zamówienie udzielone zostanie według zasady konkurencyjności w trybie zapytania 
ofertowego. 
 

III. Specyfikacja ilościowa i jakościowa zamówienia  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa, montaż i zainstalowanie kompletnego zestawu 

serwera o parametrach nie gorszych niż: 

1. Procesor:  

• Ilość procesorów: minimum 2 szt. 

• Ilość rdzenie dla pojedynczego procesora: minimum 8 

• Bazowa częstotliwość procesora: minimum 3.0 GHz 

• Ilość pkt w teście PassMark: minimum 26 000pkt Wynik musi być opublikowany na 

stronie www.cpubenchmark.net – „Systems with Multiple CPUs” 

• Pamięć cache dla pojedynczego procesora: 11 MB 

• Minimalna obsługiwana szybkość pamięci: 2666 MHz 
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• Maksymalny TDP: 115 W 

2. Pamięć RAM: 

• Pojemność pamięci RAM: minimum 256GB 

• Rodzaj pamięci: minimum DDR4 2666MHz 

• Kości pamięci muszę być jednakowe pojemności i muszę zostać rozłożone równo 

pomiędzy procesory 

3. Grafika zintegrowana: 

• Rozdzielczość: minimum 1920x1200, 60Hz 

4. Sprzętowy kontroler RAID: minimum 1 szt.: 

• Obsługa wolumenów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

• Obsługa dysków: minimum SAS3 i SATA3 

• Ilość obsługiwanych dysków: minimum 128 

• Szybkość transferu danych: minimum 12Gb/s 

• Pamięć cache: minimum 1GB 

5. Dysk SSD: minimum 4 szt.: 

• Interfejs: SAS 

• Pojemność pojedynczego dysku: minimum 960GB 

• Zapis sekwencyjny: nie mniej niż 800 MB/s 

• Odczyt sekwencyjny: nie mniej niż 1000 MB/s 

• DWPD: minimum 1(dla 5 lat) 

6. Dysk HDD: minimum 8 szt.: 

• Interfejs: SAS 

• Pojemność pojedynczego dysku: minimum 2TB 

• Szybkość obrotowa: minimum 7200 RPM 

7. Interfejsy sieciowe: 

• Minimum 4 szt. w tym: 

o Minimum 2x 1GbE RJ45 

Porty muszą być zintegrowane z płytą główną, nie mogą zajmować żadnego ze slotów PCIe czy 

przy pomocy adapterów. 

o Minimum 2x 10GBASE-T RJ45 

        Porty mogę być na dodatkowej karcie PCI-e 3.0 

8. Płyta Głowna: 

• Minimum 2 gniazda zgodne z procesorem opisanym w OPZ 

• Obsługa procesorów o TDP: maksymalnie 140W dla pojedynczego procesora 

• Minimum 8 slotów na pamięć RAM 

• Obsługa do minimum 1 TB pamięci RAM  

• Obsługa pamięci RAM REG ECC o taktowaniu: minimum 2133MHz 

• Możliwości obsługi pamięci RAM: minimum 6 kanałów procesora 

• Ilość portów PCIe 3.0: minimum 5 szt. 

• Ilość portów SATA 3.0: minimum 10 szt. 

• Ilość portów M.2 PCIe: minimum 1 szt. 
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• Ilość portów USB: minimum 5 szt. w tym minimum 1 szt. USB znajdująca się z przodu 

obudowy. 

• Gniazdo VGA minimum 1 szt. 

• Dodatkowy niezależny port RJ45 do zdalnego zarządzania serwerem 

9. Obudowa: 

• Umożliwiająca montaż w uniwersalnej szafie teleinformatycznej 19’ 

• Wysokość maksymalna rack: 2U 

• Osprzęt montażowy do uniwersalnych szaf 19’ 

• Szyny montażowe do szafy rack 19’ 

• Obieg powietrza wewnątrz obudowy wymuszony kanałami powietrznymi 

• Minimum 24 zatok typu „Hot Swap” na dyski SAS3/SATA3 

• Możliwość instalacji minimum 5 kart rozszerzeń 

10. Zasilanie: 

 • Minimum 2 wbudowane zasilacze 

• Redundancja zasilania (1+1) 

• Moc minimum 1000W każdy 

• Wymiana zasilaczy bez wyłączania stacji (hot-swap) 

• Certyfikat 80plus: minimum Platinum Level 

11. Zarządzanie: 

• Zarządzanie zdalne przez wydzielony interfejs 1 GbE 

• Wbudowany system zdalnego zarządzania IPMI 2.0 lub oprogramowanie zapewniające 

podobną funkcjonalność niezależne od zainstalowanego systemy operacyjnego. 

o zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera – minimum o prędkości 

obrotowej wentylatorów, poborze prądu przez serwer, wartości napięcia i temperatury, 

o zdalne włączanie i wyłączanie serwera (power on/power off), 

o zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web modułu zarządzającego i interfejsu CLI ze 

wsparciem dla szyfrowania połączeń SSLv3 i ssh wraz z autentykacją i autoryzacją 

użytkownika, 

o dostęp do wirtualnej konsoli graficznej z obsługą myszy i klawiatury, bez konieczności 

instalowania dodatkowych modułów do przeglądarki (np. realizowany za pomocą HTML5) 

o mapowanie zdalnych wirtualnych napędów, 

o wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, 

o wsparcie dla powiadomień e-mail w przypadku awarii lub zmiany konfiguracji 

sprzętowej oraz przekroczenia zadanych progów parametrów pracy 

• System operacyjny Windows Server Standard 2022 16Core – 1 szt. 

• Licencje dostępowe - Windows Server 2022 - 1 User CAL – 10 licencji. 

12. Certyfikaty jakości: 

• Producent zaoferowanego serwera musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie 

produkcji serwerów  

• Serwer musi posiadać certyfikat CE 
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• Dostarczony serwer powinien być nowy, wolny od wad fabrycznych i pochodzić z 

oficjalnej dystrybucji. 

13. Gwarancja: 

• Gwarancja minimum 36 miesięcy realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem 

reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 

w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  

• Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu 

dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w 

urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy 

pozostaje u Zamawiającego.  

• Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy 

numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników . 

• Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części I transportu.  

• W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach 

internetowych). 

• Gwarancja realizowana bezpośrednio przez producenta serwera lub bezpośrednio przez 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta  

• Firma serwisująca musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług 

serwisowych.  

• Serwer musi posiadać certyfikat CE  

• Serwer musi być nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku. 

wraz z: 

- APC SMT3000RMI2UNC SMART-UPS 3000VA/2700W Rack 2U z kartą sieciową AP9631 

Zasilacz awaryjny (UPS): 

• Moc minimalna wytwarzana przez urządzenie: 2500VA, 

• Moc maksymalna wytwarzana przez urządzenie: 3000VA, 

• Częstotliwość wymagana do prawidłowego działania urządzenia: 50/60 Hz, 

• Ilość i rodzaj gniazd z utrzymaniem zasilania: min. 8 x IEC320 C13 (10A), 3 x IEC Jumpers, 1 x 

IEC320 C19 (16A), 

• Porty komunikacji: RJ-45 Serial, Port szeregowy, USB, 10/100 BaseT (RJ45), 

• Minimalny czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 minuty, 

• Minimalny czas podtrzymania dla obciążenia 50%: 10 minut, 

• Pojemność baterii: min. 500 VAh, 

• Układ: Rack U2 wraz z szynami do montażu w szafir rack, 

• Wyposażony w kartę sieciową do zarządzania UPS’em. 

 

Koszty  transportu z wniesieniem i ubezpieczeniem towaru, do miejsca przeznaczenia wskazanego 

przez Zamawiającego pokrywał będzie Wykonawca. 
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IV. Termin realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 lipca 
2022r. 
 

V. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego www.rof.org.pl, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
oraz przesłane do trzech potencjalnych Wykonawców. 
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia  

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

Warunki dostawy przedmiotu zamówienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi: 
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3) Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 
VII. Kryteria oceny ofert 

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.  
2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego – cena  brutto 100 % całego 

zamówienia  
3. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana 

zostanie zgodnie z formułą: 
 
Ilość pkt. =                x 100 pkt. 

 
• Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów 

(maksymalnie 100 pkt.). 
 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym  
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać wszystkie niezbędne 
załączniki, oświadczenia i dokumenty.  

2. Oferta Wykonawcy winna zawierać Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

3. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik). 
 
 
 

najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert 
                     cena brutto badanej oferty 

http://www.rof.org.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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IX. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem poczty lub 
kuriera na adres Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: ul. Litewska 
4a/9, 35-302 Rzeszów. 

2. Na kopercie należy umieścić następujące informację: nazwę oraz adres Zamawiającego; nazwę 
oraz adres Wykonawcy; opis - „Oferta do postępowania ofertowego nr 2/2022.” oraz „Nie 
otwierać przed 29.04.2022r. godz.12.30 ” 

3. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 29.04.2022r. do godz. 12.00 (decyduje data  
i godzina dostarczenia oferty).  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2022r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pod 

adresem ul. Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów.  

 
X. Sposób złożenia oferty 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz zawierać podpis (własnoręczny podpis) osoby 

upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy. 
3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału 

bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy.  

4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski 
oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę.  

6. Oferta może zawierać dodatkowe załączniki jednak fakt ich dołączenia musi zostać 
odnotowany w pkt. 9 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1. 

7. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty zostały kolejno ponumerowane.  
8. Ofertę należy doręczyć w formie pisemnej: drogą pocztową, kurierem lub osobiście. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych oraz nadesłanych  

w formie elektronicznej. 
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XI. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1) Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
4) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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2. Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań stanowiące Załącznik nr 2. 
 

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o założone kryteria. 
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty (na podstawie sporządzonego Protokołu z wyboru ofert) 

Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego. 
3. Realizacja zadania nastąpi w oparciu o podpisaną umowę z Wykonawcą, której wzór stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

XIII. Uwagi końcowe  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej 
oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego 
w przypadkach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności: 

a) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

c) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do 
upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych  
w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Dokonane zmiany 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane 
zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie 
internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu 
ofertowym.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach: 
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany przepisów dotyczącej 

obowiązującej stawki VAT; 
2) w zakresie terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 
3) w przypadku konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy,  zmian będących 

następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub 
zmian  przedstawicieli Stron  czy ich danych. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

XIV. Osoba uprawniona do kontaktu 

Osobą uprawnioną do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego jest: Damian Kosiarski  
tel. 504 994 861; d.kosiarski@rof.org.pl.  

mailto:d.kosiarski@rof.org.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

…………………………………………… 

       miejscowość, data  
…………………………………… 
      pieczęć firmowa  

 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
na dostawę, montaż i zainstalowanie zestawu serwera 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
ul. Litewska 4a/9 
35-302 Rzeszów 
NIP: 8133705376 

 

NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE ZŁOŻONA PRZEZ: 

Nazwa Wykonawcy Adres  Wykonawcy 

 

 

 

NIP: _______________  REGON: ___________ KRS ____________ 

Numer rachunku bankowego: _____________________________ 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  
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Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1. Cena za wykonanie niniejszego zamówienia:  

Kwota netto w zł za 

realizację przedmiotu 

zamówienia – dostawa, 

montaż i zainstalowanie 

zestawu serwera  

 

Kwota brutto w zł za 

realizację przedmiotu 

zamówienia – dostawa, 

montaż i zainstalowanie 

zestawu serwera 

 

 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznaliśmy  się  z   opisem   przedmiotu   zamówienia   i   nie   wnosimy  do   niego zastrzeżeń. 

2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag 

3. Związani jesteśmy ofertą do 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert 

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na   warunkach zawartych w 
specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

6. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Nie jestem objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

8. Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach.  

9. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące 
dokumenty:  

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

1) Pełnomocnictwo (o ile ofertę składa pełnomocnik). 

2) ……………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………… 
 
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu . 

 
……………………………………………………………………………… 
  pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

         do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 
 

…………………………………………… 
    miejscowość, data  

…………………………………… 
      pieczęć firmowa  
 
W odpowiedzi na przekazane zapytanie ofertowe na dostawę serwera przez Stowarzyszenie 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego., 
ja niżej podpisany: ……………………………………………………………………….. 
działając w imieniu  i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa ( firma) i dokładny adres Wykonawcy 
składam następujące oświadczenie: 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 

 
Oświadczam, że w dniu złożenia oferty nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

……………………………………………………………………………… 
  pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

         do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

UMOWA 
NR SROF/…../2021 

 
zawarta w dniu …………….. r. w ……………... pomiędzy: 
Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie,  ul. Litewska 4a/9; 
35-302 Rzeszów, wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000563643,  
o numerze NIP: 8133705376 reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………………………… ul. ………………………… , NIP ………………………………, REGON 
………………………… reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej, niż 
130.000 złotych, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
 

§1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie 
serwera szczegółowo opisanego w pkt III zapytania ofertowego nr 2/2022 Treść zapytania ofertowego 
i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 
§2 

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 lipca 

2022r. 

 
§3 

1. Wartość dostawy wynosi  ……………. zł netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce. 
2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe 2/2022 z dnia 13.04.2022r. 

wraz z ofertą cenową Wykonawcy. 
3. Koszty  transportu (z wniesieniem do biura Zamawiającego) i ubezpieczenia do miejsca 

przeznaczenia pokrywał będzie Wykonawca. 
§4 

1. Zapłata za towar nastąpi po jego dostarczeniu i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, 
przelewem w terminie do 14 dni od momentu otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy numer  
……………………………………………………………….. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. W toku realizacji niniejszego zamówienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
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1) Ze strony Zamawiającego: __________, nr tel. _________, e-mail _______________ 
2) Ze strony Wykonawcy: __________, nr tel. _________, e-mail _______________ 

którzy jednocześnie uprawnieni są do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa  
w § 1 .  
2. Zmiana osób przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy, ale 

wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie. 
 

§6 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy towar jest nowy, nieużywany, spełnia 

założone parametry techniczne, normy bezpieczeństwa oraz znajduje się w stanie 
nieuszkodzonym. 

2. Wykonawca udziela  5 lat gwarancji na zakupiony towar i zobowiązuje się do wymiany przedmiotu 
umowy lub jego wadliwych elementów w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia, o ile wady 
stwierdzi Zamawiający. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
towaru. 

3. Zamawiający zgłasza reklamację wadliwego towaru, pisemnie (np. e-mail) w terminie 7 dni od daty 
odbioru towaru. 

4. Wszelkie koszty związane z wymianą uszkodzonego/wadliwego przedmiotu umowy, 
a w szczególności z transportem, opakowaniem, ubezpieczeniem i związane z tym ryzyko 
przypadkowej utraty ponosi Wykonawca. 

§7 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez  Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługują kary umowne: 
1) z tytułu nieterminowego  wykonania umowy w wysokości 2 % ceny umownej brutto,   

o której mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru. 
2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 20 % ceny 

umownej brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny umownej brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy 
Zamawiającego. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na ich 
rzecz kary umowne w sytuacji, gdy rzeczywista szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

 
§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca opóźni 
się z dostawą przedmiotu umowy o 7 dni kalendarzowych lub w przypadku, gdy opóźni się o 7 dni 
z wymianą przedmiotu umowy lub jego wadliwych elementów. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w przypadku opóźnienia w płatności 
prawidłowo wystawionych faktur dłuższego niż 30 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wezwie 
pisemnie Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin na zapłatę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie  wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie 
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

4. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia 
się o istnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy. 
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§9 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach: 

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany przepisów dotyczącej 
obowiązującej stawki VAT; 

2) w zakresie terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

3) w przypadku konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy,  zmian będących 
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub zmian  
przedstawicieli Stron  czy ich danych. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§11 

Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. 

 
§12 

Ewentualne spory mogące wynikać w toku realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie, a w razie nie osiągnięcia zgody rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§13 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 
 
 

 

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

Zamawiający        Wykonawca 
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KLAUZULA INFORMACYJNA z RODO – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. 

Litewska 4a/9, 35-302 Rzeszów, e-mail: biuro@rof.org.pl 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, wysyłając e-mail na adres: d.kosiarski@rof.org.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, obrony i 

dochodzenia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. z dnia 18 listopada 2020r., Dz. U. z 2020, poz. 2176). 

5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do: 

a) Dostępu do danych osobowych; 

b) Sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, z zastrzeżeniem, że 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

c) Uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne; 

d) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 

e) Wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono 

wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

a) W celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń. 

7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem określonym w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją nie podania określonych danych 

będzie odrzucenie oferty, lub wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. 

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 
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