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ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/SCI/1/2022 z dnia 08.07.2022 
Dostawa 160 robotów Photon (Edu) oraz 120 gier ScottieGo! Edu 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na zakup 160 programowalnych robotów 

edukacyjnych Photon (Edu) oraz 120 gier Scottie Go! Edu i dostawę do 40 bibliotek z całej Polski (dalej 

Zapytanie) do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni”. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa  
NIP 525 242 41 91 KRS 0000303048 
 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

1.1. część pierwsza:  

1.1.1 zakup i dostawa pod maksymalnie 40 adresów bibliotek 40 zestawów 

programowalnych robotów edukacyjnych Photon (Edu), w skład których 

wchodzą:  

 4 roboty Photon (Edu), każdy z adapterem Photon Magic Dongle, ładowarką i 

gwarancją;  

 1 mata edukacyjna,  

 2 zestawy fiszek: strzałki i grafiki oraz  alfabet i liczby;  

 4 różne zestawy naklejek do personalizacji robota;  

 1 zestaw magnetycznych masek do personalizacji 

1.1.2 zakup i dostawa 1 zestawu Edukacyjnego Photon Edukacja społeczno-

emocjonalna wraz z 1 zestawem magnetycznych  masek, 2 zestawami fiszek 

(strzałki i grafiki oraz alfabet i liczby), 1 matą edukacyjną, 2 dowolnymi różnymi 

zestawami naklejek do personalizacji robota, ładowarką i gwarancją 24 m-ce.  

1.2. część druga: zakup i dostawa pod maksymalnie 40 adresów 120 (po 3 na adres) gier 

Scottie Go! Edu z gwarancją. 

1.3. Dodatkowo punktowane, nieobowiązkowe, materiały w języku ukraińskim do robotów 

Photon (Edu) (instrukcja, aplikacja, materiały edukacyjne, scenariusze zajęć) 

1.4. Dodatkowo punktowane, nieobowiązkowe, materiały w języku ukraińskim do gry Scottie 

Go! Edu (instrukcja, tłumaczenie komend z kartoników, materiały edukacyjne, scenariusze 

zajęć) 

2. Dostawa przedmiotów opisanych w części zamówienia nr I.1.1.1 (40zestawów robotów)  i I.1.2 

(120 gier) odbędzie się do 40 różnych bibliotek w całej Polsce (po 1 zestawie 4 robotów z 

akcesoriami i po 3 egzemplarze gier) w dwóch transzach: do 5 sierpnia 2022r. oraz na przełomie 

grudnia 2022r. i stycznia 2023 r. po 20 zestawów pod maksymalnie 20 adresów w każdej z transz. 

Dostawa przedmiotów opisanych w części I.1.1.2 zamówienia nastąpi na adres Zamawiającego 

do 5 sierpnia 2022r. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest 

niezgodny z umową, Zamawiający i/lub osoba upoważniona do odbioru sprzętu w bibliotece ma 

prawo odmówić odbioru. 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w części pierwszej (roboty Photon): 
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a) fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i wad prawnych. 
b) certyfikat CE; 
c) Ładowarka i kabel zasilający; 
d) Adapter Photon Magic Dongle 
e) Instrukcja w języku polskim; 
f) Mata edukacyjne, magnetyczne maski,  zestawy fiszek, naklejki personalizujące 
g) Dołączone scenariusze zajęć z robotami do pracy grupowej w języku polskim. 

 
4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w części drugiej (gry Scottie Go! 

Edu): 

a) fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i wad prawnych. 
b) możliwość gry na jednym zestawie przez minimum 3 graczy 
c) Instrukcja w języku polskim. 

 
5. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru dostawy wskazanej w protokole odbioru i 

przekazania. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancję jakości i rękojmię za wady 

na okres 24 miesięcy. Zgłaszanie awarii możliwe będzie 5 dni w tygodniu, w dni robocze od 

godziny 8.00-16.00. Okres naprawczy nie powinien przekroczyć 14 dni kalendarzowych. Czas 

trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy, a wszelkie koszty związane z realizacją 

gwarancji obciążają Wykonawcę. Wykonawca zapewni sposób kontaktu i realizacji gwarancji, 

tak by biblioteki - ostateczni odbiorcy wskazani w protokołach odbioru - mogli składać zgłoszenia 

gwarancyjne bezpośrednio, bez pośrednictwa Zamawiającego. 

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia (wraz z wniesieniem i rozładowaniem) robotów i gier do rąk własnych osób 

upoważnionych; adresy bibliotek wraz z danymi osób upoważnionych do odbioru robotów i 

gier zostaną przekazane przez Zamawiającego mailem. 

b) przesłania na adres mailowy Zamawiającego numerów seryjnych/identyfikacyjnych 

robotów/gier, dat produkcji i innych danych w treści arkusza kalkulacyjnego, według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego) wraz z informacją, do której biblioteki trafi dany 

egzemplarz, 

c) wygenerowania trzech egz. protokołów odbioru i przekazania sprzętu (zgodnie ze wzorem 

przekazanym przez Zamawiającego - 1 egz. dla biblioteki, 1 dla Wykonawcy, 1 dla 

Zamawiającego) zebrania podpisów w każdej z 40 bibliotek, do których jest dostarczany 

sprzęt, i dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej, jako załącznik do faktury, na 

podstawie której nastąpi płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w każdej z dwóch 

transz dostaw. 

 

7. W przypadku zwiększenia liczby bibliotek w projekcie Zamawiający przewiduje składanie 

zamówień uzupełniających o takich samych parametrach (robot z ładowarką i gwarancją, gra z 

gwarancją).  

 

8. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie co najmniej jednej osoby do bezpośredniego 

kontaktu z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie  jest prowadzone na podstawie ustawy prawo zamówień 

publicznych ani w trybie zasady konkurencyjności, tylko wewnętrznych procedur 

Zamawiającego. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

na  adresy wskazane przez Zamawiającego, do 5 sierpnia 2022 r.(pierwsza dostawa) i do 15 

stycznia 2023 (druga dostawa). 

2. Dostawa materiałów w języku ukraińskim stanowiących dodatkowe kryterium oceny (opisane w 

punkcie IX i X Zapytania) może być zrealizowana do końca sierpnia 2022r (dla pierwszej dostawy) 

a dla drugiej dostawy razem ze sprzętem.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy oraz innych terminów 

wskazanych w Zapytaniu. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące warunki: 

a) posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje adekwatnym do zamówienia potencjałem 

technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia,  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia, 

d) zaakceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki Zapytania wraz ze wzorem umowy stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Zapytania, 

e) wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem co najmniej dwóch 

zamówień podobnych do dostawy robotów i/lub gier w okresie od 01.07.2017 r., a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż wartość 

złożonej oferty, 

f) nie zatrudnia osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudnia to zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce,  

g) nie figuruje w bazie wykonawców objętych sankcjami USA (sam.gov) oraz UE (lista sankcyjna 

na stronie MSWiA: www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami ) - 

Zamawiający sam zweryfikuje ten warunek,  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu 

o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca zgodnie z wytycznymi opisanymi w 

punkcie V Zapytania.  

3. Oferta  Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji oraz żądania składania 

wyjaśnień. 
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IV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY  

1. Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo nie mogą ubiegać się  

o udzielenie zamówienia. 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

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

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Wraz z ofertą (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

01.04.2022 r. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z 

załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo (jako 

załącznik do oferty). 

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (treść oświadczenia jest ujęta 

w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania). 

c) Oświadczenie o wykonaniu dwóch zamówień na dostawę sprzętu programowalnego (do 

części pierwszej) i gier planszowych (do części drugiej) w okresie od. 01.07.2017 r., a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 

złożona oferta na daną część (treść oświadczenia jest ujęta w treści formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania)). Do powyższego oświadczenia muszą być 

załączone referencje lub protokoły odbioru potwierdzające należyte wykonanie zamówienia 

(jako załącznik do oferty).  

d) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 01.04.2022. (treść 

oświadczenia jest ujęta w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zapytania).  

e) Oświadczenie, że Wykonawca oraz osoby wchodzące w skład zarządu Wykonawcy nie zostali 

prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
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mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (treść oświadczenia 

jest ujęta w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania). 

f) Oświadczenie, że Wykonawca nie zatrudnia osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudnia to 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce (treść oświadczenia jest ujęta w treści 

formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania),  

g) Informacja o sposobie realizacji gwarancji, przez ostatecznego odbiorcę sprzętu (biblioteka), 

bez pośrednictwa Zamawiającego - np. jakie dane należy podać, pod jaki adres, telefon 

kierować zgłoszenia (jako załącznik do oferty). 

h) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami do oferty należy dołączyć także 

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu/ konsorcjum, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy z Zamawiającym.  

i) W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wymienione w punkcie V.1. z 

pominięciem punktu V.1. lit.c) każdy z Wykonawców składa oddzielnie.  

2. Forma dokumentów.  

a) Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie: plików PDF 

wygenerowanych z systemu (np. odpis KRS) skanów oryginałów lub skanów kopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentacji Wykonawcy (np. referencje, protokoły odbioru, pełnomocnictwa). Podpis 

elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy na skanie uznawany jest 

za poświadczenie za zgodność z oryginałem.  

b) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożony przez Wykonawcę skan dokumentu jest nieczytelny 

lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości. 

 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI – PYTANIA I WYJAŚNIENIA 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Anna Morawska – tel. 570-408-691, anna.morawska@frsi.org.pl  

2. Wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienia należy składać na adres mailowy podany w punkcie VI. 1. 

Odpowiedzi zostaną udzielone mailem.  

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

3. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną z dwóch części zamówienia. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez osobę 

uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  

6. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty określone w pkt. V. Zapytania. 

7. Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były ponumerowane, uporządkowane  

i zeskanowane do jednego pliku lub zapisane jako PDF i podpisane podpisem elektronicznym. 

mailto:anna.morawska@frsi.org.pl
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Formularz oferty oraz załączniki powinny stanowić jeden plik PDF (łączenie w jeden plik nie dotyczy 

pojedynczych dokumentów podpisanych elektronicznie – w tym przypadku należy zadbać o nazwanie 

plików w sposób umożliwiający identyfikację – co  najmniej podając nr złącznika w nazwie pliku). 

8. Dokumenty muszą być czytelne – zbyt ciemne lub wypełniane odręcznie mogą zostać odrzucone.  

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Podana w ofercie cena jest całkowitą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym  

zawierającą podatek od towarów i usług. 

11. Podana w ofercie cena musi być zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz 

opisem przedmiotu zamówienia, powinna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

zamówienia (koszty dostawy, licencji, oprogramowania, ubezpieczenia transportu, ewentualne opłaty, 

koszty opakowania, pozostałe składniki cenotwórcze) oraz zawierać wszelkie obciążenia 

publicznoprawne (np. podatek od towarów i usług, cło) również w przypadku, gdy wybór oferty 

prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

12.  Cena brutto podana w formularzu ofertowym, musi być wyrażona w PLN,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

 

VIII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Ofertę należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 10:00 na 
adres e-mail: anna.morawska@frsi.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: oferta do 
zamówienia FRSI/SCI/1/2022.  

2. Formularz oferty powinien być wypełniony elektronicznie, a następnie: 
a) Zapisany do PDF i podpisane elektronicznie, lub 
b) wydrukowany a następnie ręcznie podpisany, następnie zeskanowany  

3. Załączniki (skany i odpisy) powinny być połączone w jeden plik PDF zgodnie z kolejnością 
załączników wskazaną w formularzu oferty.  

4. W miarę możliwości oferta i załączniki powinny być połączone w jeden plik. Łączenie w jeden 
plik nie dotyczy pojedynczych dokumentów podpisanych elektronicznie (musi być zachowana 
możliwość weryfikacji podpisu)– w tym przypadku należy zadbać o nazwanie plików w sposób 
umożliwiający identyfikację – co najmniej podając nr załącznika w nazwie pliku). 

5. Zamawiający  prześle Wykonawcy potwierdzenie wpłynięcia jego oferty drogą mailową w ciągu 
2 dni roboczych. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 570-408-691.  

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 

że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.  

7. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez przesłanie wniosku, 

podpisanego przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na adres e-mailowy i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. E-maile zawierające 

zmiany lub wycofanie należy opatrzyć tytułem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”.  

8. Zmiany zostaną dołączone do oferty.  

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

 

IX. OCENA OFERT  

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

mailto:anna.morawska@frsi.org.pl
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spełniające wymagania określone w Zapytaniu.  

2. Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:  

a) cena oferty obejmująca wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków – cena najniższa 94 punkty/100; 

b) termin dostawy zamówienia do bibliotek - najszybszy termin - 1 punkt/100 

c) obciążenie formalnościami (wspólna oferta na obie części) – 0 lub 1 punkt/100,  

d) dodatkowe materiały w języku ukraińskim (instrukcja, aplikacja, scenariusze zajęć) – 0 do 4 

punktów na 100 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwięcej punktów ze 100 

możliwych.  

 

X. SPOSÓB OCENY OFERT I WAGI PUNKTOWE 

 

1. Punktacja 

a) Cena (maksymalnie 94 punkty): punktacja w tym kryterium wynika z równania:  

 
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
× 94 = 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 (do 2 miejsc po przecinku) 

 

b) Termin dostawy (maksymalnie 1 punkt): punktacja w tym kryterium wynika z równania:  

 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑛𝑖

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑛𝑖  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
× 1 = 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 (do 2 miejsc po przecinku) 

 

c) Obciążenie formalnościami (maksymalnie 1 punkt, spełnia/nie spełnia):  

wspólna oferta na obie części – 1 punkt 

 

d) Dodatkowe materiały w języku ukraińskim (maksymalnie 4 punktów, spełnia/nie 

spełnia):  

- instrukcja, słowniczek (komendy, nazwy czujników, działań, itd.) – 1 punkt 

- dodatkowe materiały edukacyjne (karty pracy, scenariusze) – 1 punkt 

- aplikacja do sterowania robotem/gry Scottie Go! Edu– 2 punkty 

2. Zamawiający dokona porównania ofert oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia. 

Dla każdej części zostanie wybrana oferta z najwyższą punktacją.   

3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają  taką samą punktację, Zamawiający uwzględni 

ofertę, która uzyskała najwięcej punktów kolejno w kryteriach X.1d, X.1c, X.1b, X.1a. Jeżeli to nie 

wystarczy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być 

wyższe niż ceny wskazane w ofercie złożonej w terminie składania ofert.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, uzupełnienia oferty (o ile nie naruszy to konkurencyjności) oraz 

poprawiać oczywiste omyłki. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji ceny z Wykonawcą, którego 
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oferta jest najkorzystniejsza, a szczególnie w przypadku gdy cena zaoferowana przez 

Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację tego 

przedmiotu zamówienia. 

7. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie podlegają ocenie. 

8. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny Oferent może zgłosić uwagi do uzyskanej punktacji 

do godz. 12tej następnego dnia po otrzymaniu wyników. Zamawiający poinformuje o 

uwzględnieniu bądź odrzuceniu uwag najpóźniej następnego dnia roboczego.  

9. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.  

 

XI. ODRZUCENIE OFERTY 

1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: 

a) złoży ofertę po wyznaczonym terminie, 

b) nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

c) złoży ofertę niezgodną z treścią Zapytania, 

d) przedstawi nieprawdziwe informacje, 

e) nie uzupełni oferty lub nie udzieli do niej wyjaśnień w wyznaczonym czasie, 

f) podlega wykluczeniu.  

2. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują 

środki ochrony prawnej. 

 

XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

1. Po dokonaniu wyboru ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową o wyniku 

postępowania.  

2. Wykonawca/Wykonawcy, którego/których ofertę/oferty wybrano, zostanie/zostaną 

poinformowany o terminie podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. W przypadku gdy zmiana Umowy skutkuje zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby 

poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie, za faktycznie zrealizowaną część, obliczone na podstawie cennika z formularza 

ofertowego.   

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na 

każdym etapie. W  przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 

postępowania, a Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów w 

związku z udziałem w postępowaniu. 

2. Unieważnienie może dotyczyć całego postępowania lub tylko jednej z jego części 

 

XIV. DANE OSOBOWE 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku ze 
złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/1/2022  jest Fundacja 
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Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą przy ul. M. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia tj.: wyłonieniem Wykonawcy, upublicznieniem 
wyników postępowania, poinformowania Wykonawcy o wynikach postępowania, zawarciem 
umowy a także w celach związanych ze sprawozdawczością projektu.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku zawarciem i wykonaniem umowy oraz koniecznością 
wypełnienia obowiązków prawnych Administratora będą przechowywane do końca okresu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków 
przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, który z tych terminów nastąpi 
później. 

4. Posiada Pani/Pan: 
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może 

skutkować zmianę treści oferty), 
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

 

XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA 

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty wraz z oświadczeniami, 

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy 



Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres firmy: NIP

e-mail REGON

Koszt 

jednostkowy 

netto

Koszt łączny netto

Koszt 

jednostkowy 

brutto

Koszt łączny brutto

w PLN w PLN w PLN w PLN

1.1

zakup i dostawa 40 

zestawów robotów Photon 

(Edu): (skład zestawu:  4 

roboty, 4 adaptery Magic 

Dongle, 4 ładowarki, 4 

zestawy naklejek do 

personalizacji,  2 zestawy 

fiszek, 1 mata edukacyjna, 

1 zestaw scenariuszy, 1 

zestaw masek 

magnetycznych. 

zestaw 4 robot 

ów z akcesoriami
40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

zakup i dostawa 1 

zestawu Photon Edukacja 

społeczno-emocjonalna 

wraz z 1 zestawem 

magnetycznych  masek, 2 

zestawami fiszek , 1 matą 

edukacyjną, 2 zestawami 

naklejek do 

personalizacji 

zestaw z 

akcesoriami
1 0,00 0,00 0,00 0,00

2

zakup i dostawa 120 

planszowych gier 

edukacyjnych Scottie Go! 

Edu z gwarancją na 24 m-ce

gra planszowa 120 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 zł

Czas dostawy 20 zestawów Photonów z pierwszej dostawy: dni roboczych.

Czas dostawy 60 Scottie Go! z pierwszej dostawy: dni roboczych.

Lp.

Całkowita

wartość

(PLN brutto)

Termin wykonania 

ostatniej dostawy

mm/rrrr 

Przedmiot zamówienia 

zgodny z Zapytaniem
Jednostka

Liczba 

jednostek

3. Zobowiązuję się dostarczyć dodatkowe materiały w jęz. ukraińskim (instrukcja, scenariusze, inne…) zgodnie z opisem poniżej:

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu zamówienia (koszty dostawy, licencji, oprogramowania, ubezpieczenia transportu, ewentualne opłaty, koszty 

opakowania, pozostałe składniki cenotwórcze) oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i usług, 

cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

[*Należy uzupełnić ceny w rubrykach odpowiadających części lub częściom zamówienia, których dotyczy oferta]

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..), w tym ………………….PLN brutto po stronie Wykonanwcy (słownie 

…………………………..……..), zgodnie z poniższą kalkulacją:

Formularz oferty

2. Zobowiązuję się dostarczyć zamówienie w ciągu podanej poniżej liczby dni od dnia następującego po otrzymaniu od Zamawiającego adresów bibliotek 

(pod warunkiem podpisania Umowy):

Część zamówienia

1. od 01.07.2017 należycie wykonałem/-am co najmniej dwa zamówienia na dostawę podobnych zamówień  - (1) sprzętu programowalnego i/lub (2) gier 

planszowych o wartości nie mniejszej niż  wartość złożonej oferty na odpowiednią część Zapytania i  wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego 

podanych poniżej informacji:

OŚWIADCZENIE

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/1/2022 

oświadczam, że: 

Przedmiot dostawyNazwa i dane kontaktowe zamawiającego
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ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. KRS, CEIDG, referencje/protokoły, pełnomocnictwo, sposób realizacji gwarancji…

1)    

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 

Imię i Nazwisko:

Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………

( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, 

synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

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

3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 

przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, w tym wzór umowy, stanowiący 

Załącznik 2 do Zapytania;5.nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub posiadam zaświadczenie, że uzyskałam/em 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

6. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 

wzajemne powiązania pomiędzy 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:

10. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

9. nie podlegam sankcjom USA ani UE

7. Wykonawca oraz osoby wchodzące w skład zarządu Wykonawcy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego 

8. nie zatrudniamyosób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
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Załącznik nr 2 do Zapytania: Wzór Umowy 

 

Umowa nr …………………. z dnia ……………………… (dalej „Umowa”) 

 

zawarta w dniu ……….. w Warszawie pomiędzy 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 17, 
00-359 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000303048, zwaną dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

Jacka Królikowskiego, Prezesa Zarządu, 

a 

………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………………….. 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

§ 1 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr FRSI/SCI/1/2022 z 
dnia 08.07.2022 r.  

 

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” 

(dalej „Projekt"). Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na 

podstawie umowy grantowej nr 15903 zawartej z międzynarodową organizacja Save The Children 

International (dalej „SCI”). Środki na realizację Projektu, w tym dotacje dla Bibliotek na realizację 

zadań opisanych w §3 przekazane zostały SCI przez Danmarks Indsamling (Danish TV Collection) 

(dalej „Darczyńca”). 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do 40 bibliotek: 

a) 40 zestawów robotów Photon (Edu) wraz z akcesoriami i gwarancją, zwanych dalej 
„robotami” 

b) Zestaw Photon Edukacja społeczno-emocjonalna wraz  z akcesoriami i gwarancją, zwany 
dalej „zestaw Photon do edukacji emocjonalnej ” 

c) 120 planszowych gier edukacyjnych wspierających naukę programowania Scottie Go!, 
zwanych dalej „grami”, łącznie zwanych dalej „Artykułami” 

2. Wykonawca oświadcza, że Artykuły, o których mowa w ust. 1 są: 

a) zgodne z wymaganiami określonymi w Zapytaniu (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i 
zmianami do Zapytania) oraz zgodne z Ofertą złożoną przez Wykonawcę, 
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b) fabrycznie nowe, sprawne, nieuszkodzone, wolne od wad fizycznych i wad prawnych. 

3. Integralną część Umowy stanowią: kopia Zapytania wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i 
zmianami do Zapytania  (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz kopia Oferty (Załącznik nr 2 do Umowy). 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania, a Ofertą Wykonawcy przeważa treść 
Zapytania (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania). 

§ 3 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
objętym Przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne konieczne do 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz że zrealizuje Przedmiot Umowy  
z najwyższą starannością, zgodnie z Umową i załącznikami do niej, jak również wymaganiami 
określonymi w obowiązujących przepisach, w tym związanymi z zatrudnianiem osób poniżej 18 
roku życia, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami.   

3. Wykonawca oświadcza, że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, 
z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw 
należących do osób trzecich, w szczególności praw autorskich, licencji, patentów, wzorów 
użytkowych lub znaków towarowych w odniesieniu do przedmiotu Umowy, jeżeli normalne 
użytkowanie Przedmiotu Umowy wymaga korzystania z tych praw. 

4. Wykonawca oświadcza, że odpowiada za wady prawne, fizyczne i jakościowe dostarczonych 
Artykułów.  

§ 4 

Termin wykonania dostawy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia podpisania Umowy do dnia 30 
czerwca 2023 r. 

2. Termin realizacji dostawy Przedmiotu Umowy dla pierwszej dostawy wynosi 5 sierpnia 2022 a dla 
drugiej dostawy 15 stycznia 2023r.  

3. Termin realizacji dostaw może ulec zmianie. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformuje Wykonawcę o nowym terminie. Zmiana terminu dostawy nie wymaga aneksowania 
Umowy, o ile nie wpłynie na termin obowiązywania Umowy.  

§ 5 

Miejsce i warunki dostawy Artykułów 

1. Wykonawca dostarczy i wniesie Artykuły, na własny koszt i na własne ryzyko pod adresy ok. 40 
bibliotek na terenie całej Polski, wskazane przez Zamawiającego oraz na adres Zamawiającego  1 
zestaw Photon do edukacji emocjonalnej wraz z akcesoriami.  

2. Dostawa będzie realizowana  terminowo, w terminach uzgodnionych z osobami upoważnionymi 
do odbioru Artykułów.  

3. Dostarczane Artykuły będą oryginalnie opakowane, stosownie zabezpieczone na czas transportu 
oraz opisane co do ich zawartości oraz oznakowane stosownymi symbolami, np. CE – jeśli dotyczy. 

4. Dostarczane Artykuły, będą zaopatrzone w instrukcje i opisy techniczne. Wszystkie Artykuły będą 
zaopatrzone w dokument gwarancji w języku polskim.  
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§ 6 

Dostawa Artykułów 

1. Odbiór dostarczonych Artykułów nastąpi na podstawie protokołów odbioru i przekazania 
podpisanych bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione do ich odbioru w bibliotekach, co może 
nastąpić po stwierdzeniu: 

a) zgodności pod względem ilościowym i jakościowym dostarczonych Artykułów,  

b) kompletności dokumentacji związanej z dostarczanymi Artykułami. 

2. Jeśli podczas odbioru lub w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania, 
zostaną stwierdzone braki ilościowe lub wady Artykułów, jak również niedostarczenie wszystkich 
dokumentów, do których dostarczenia Wykonawca został zobowiązany, biblioteka: 

a) wskaże które elementy dostawy nie mogą być przyjęte (Artykuły) oraz opisze przyczyny 
odmowy przyjęcia, 

b) wskaże, których dokumentów Wykonawca nie dostarczył,  

c) wyznaczy Wykonawcy kolejny termin odbioru, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3.  Bez względu na uprawnienia wynikające z ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy 
wówczas, gdy nieprawidłowości lub wady są istotne, a w szczególności gdy uniemożliwiają 
osiągnięcie celu, w jakim zawarto Umowę.  

§ 7 

Gwarancja/Rękojmia 

1. Wykonawca zapewnia na dostarczone Artykuły gwarancję jakości i rękojmię za wady na okres 24 
miesięcy. 

2. Okres gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania Przedmiotu 
Zamówienia (odrębnie dla każdej z bibliotek).  

3. Warunki gwarancji nie mogą być gorsze niż aktualne oferowane na rynku gwarancje producenta 
danego rodzaju sprzętu, a który stanowi przedmiot Umowy. 

4. Zgłaszanie awarii możliwe będzie 5 dni w tygodniu, w dni robocze od godziny 8.00-16.00 na 
zgodnie z instrukcją załączoną do oferty.  

5. Okres naprawczy nie powinien przekroczyć 14 dni kalendarzowych.  

6. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.  

7. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji obciążać będą Wykonawcę. 

8. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę, sprzeczne z warunkami Umowy 
albo nakładające na Zamawiającego/ Bibliotekę większe obowiązki niż wynikające z Umowy nie są 
wiążące.  

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Za prawidłowe zrealizowanie Umowy tj. za dostarczone i odebrane Artykuły,  Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną kwotę brutto: ........................................ złotych 
(słownie: ...........................................) w dwóch transzach zgodnie z cennikiem z oferty (po 



4 

 

dostawie Artykułów z transzy pierwszej i po dostawie Artykułów z transzy drugiej). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy (koszty dostawy, licencji, oprogramowania, 
ubezpieczenia transportu, ewentualne opłaty, koszty opakowania, pozostałe składniki 
cenotwórcze) oraz zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne (np. podatek od towarów i 
usług, cło) po stronie Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 nastąpi na podstawie dostarczonej 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu/protokołów odbioru i przekazania 
podpisanych bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione do odbioru Artykułów w bibliotekach. 

5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w terminie 
do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia kompletu wskazanych w ust. 4 dokumentów 
Zamawiającemu. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, NIP: 5252424191. 

8. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu.  

§ 9 

Zmiany i Rozwiązanie Umowy 

Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Rozwiązanie Umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku nieprzekazania przez Save the Children International środków na realizację Przedmiotu 
Umowy lub niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności poprzez: 

a) opóźnienia w dostawie Artykułów w stosunku do terminu wskazanego w § 4,  

b) dostarczenie Artykułów niebędących fabrycznie nowymi,  

c) ujawnienia w dostarczonych Artykułach wad fizycznych lub prawnych,  

d) innego rodzaju nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy, czyniące dalsze jej 
realizowanie bezprzedmiotowym, wraz z bezskutecznym upływem terminu, o którym mowa 
w § 4. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu niezależnie od innych uprawnień czy roszczeń przysługują kary umowne 
w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  
(w tym w trakcie realizacji dostaw) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara 
umowna w wysokości 30% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1,  
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b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy – kara 
umowna w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1,  

c) za każdy dzień opóźnienia w dostawie Artykułów liczonym od terminu wskazanego w § 4 
lub wcześniejszego terminu wskazanego w ofercie, jeżeli Wykonawca uzyskał dodatkowe 
punkty za wcześniejszy termin– kara umowna w wysokości 0,001 kwoty brutto określonej w 
§ 8 ust. 1. 

d) za każdy dzień opóźnienia w dostawie Artykułów wolnych od wad lub niedostarczonych 
dokumentów do których dostarczenia Wykonawca był zobowiązany, liczonym od terminu 
wskazanego w protokole odbiorczym  
i przekazania (lub w późniejszej korespondencji wysłanej w terminie 7 dni od dnia odbioru) 
– kara umowna w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1. 

2. Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje się realizację Przedmiotu Umowy 
niezgodnie z Umową wraz z załącznikami do niej, w tym wszelkie nieprawidłowości w zakresie 
realizacji Umowy np. stwierdzenie przez Zamawiającego braków/wad jakościowych lub 
ilościowych w ramach realizowanych dostaw, w tym dokumentów dotyczących dostaw. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy bez dodatkowych wezwań.  

§ 12 

Ochrona informacji 

1. W związku z finansowaniem wynagrodzenia Wykonawcy ze środków SCI, wszystkie dokumenty 
związane z zapytaniem i jego realizacją mogą podlegać kontroli ze strony Zamawiającego, SCI oraz 
innych uprawnionych instytucji. Wykonawca na żądanie podmiotów kontrolujących 
Zamawiającego zobowiązany jest do udostępniania wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji 
Umowy.  

2. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 
związanych z realizowanym przedmiotem Umowy.  

§ 13 

Przepisy końcowe 

1. Wszelka korespondencja o charakterze roboczym (do której nie należą oświadczenia woli 
wywołujące skutki prawne), wymieniana pomiędzy Stronami w toku  wykonywania Umowy, 
będzie dostarczana pocztą elektroniczną do niżej wymienionych osób, na adresy: 

a) Do Zamawiającego:  

Anna Morawska, tel. 570-408-691, anna.morawska@frsi.org.pl. 

b) Do Wykonawcy: 

……………………………………………. 

2. Zmiana przez jedną ze Stron osób wskazanych w ust. 1 bądź danych dotyczących tychże osób nie 
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 9, przy czym Strona powinna zawiadomić drugą Stronę o 
tym fakcie, przesyłając na adres e-mail stosowne zawiadomienie. Zmiana wywołuje skutki dla 
każdej ze Stron z chwilą potwierdzenia doręczenia zawiadomienia. 
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3. Osoby wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 pkt. a są odpowiedzialne za bieżącą komunikację 
i współpracę z Wykonawcą, w tym upoważnione do składania w jego imieniu samodzielnie 
oświadczeń w zakresie wymaganym dla wykonania Umowy, z wyłączeniem oświadczeń woli 
wywołujących skutki prawne. 

4. Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek sobie doręczać na adresy 
wskazane na wstępie Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską – za 
potwierdzeniem odbioru. 

5. Ewentualne spory z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 - Zapytanie Ofertowe z dnia 08.07.2022 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… 

Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru i przekazania sprzętu  

 

WYKONAWCA·:         ZAMAWIAJĄCY: 

 

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


