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Załącznik nr l
FORMULARZ OFERTY

"Zakup i dostawa ciągnika rolniczego"
znak sprawy RZP.ZP.9.2019

I. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa

Adres

NIP REGON .

II. Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Lwówecki - Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwó-
weckiej w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48,59-600 Lwówek Śląski.

III. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na
zasadach wynikających z zaproszenia do składania oferty.

IV. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena brutto: zł

(słownie: )

V. W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y fax nr .

VI. W celu kontaktu z Zamawiającym udostępniam/y adres e-mail

VII. Osobą uprawnioną do kontaktu przez czas trwania postępowania jest:

........................................................... (Tel.) .

VIII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RO-
DOl) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska-
łem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu'

Oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności

w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

I W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświad-
czenia np. przez jego wykreślenie).
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IX nnejszym O erujemy: :

Producent:
Parametry sprzętu Spełnia /

Lp.
Model:

oferowanego (na- Nie spełnia
leży uzupełnić) (TAK lNIE)

1. Rok produkcji 2019
SILNIK

~
-

2. 4-cylindrowy, turbodoładowany ----
3. norma emisji spalin: min. EURO III B

4. moc [kW] (KM): 44-48 (60-65)

5. pojemność: do 2500 [cm3]

UKLAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

6. skrzynia przekładniowa synchronizowana ~
7. układ kierowniczy: hydrostatyczny ---- ----- -----
8. sprzęgło: suche, jednotarczowe ---- ----- -------- --- -
9. napęd 4x4 --- ----

HYDRAULIKA iWOM

10. wydatek pompy: min. 40 [l/min]
11. obroty WOM: min. 540/540E

12. włączanie WOM: elektrohydraulicznie ~
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY

13. tylny podnośnik: kat II ~
14. udźwig tylnego podnośnika: min. 1650 kg ---- --- --
15. regulacja: siłowa/pozycyjna --- ----
WYPOSAŻENIE:

16. światło ostrzegawcze (kogut) ---- ------ ----
17. oświetlenie robocze ---- ------ ----
18. kabina klimatyzowana ~
19. przedni TUZ ---- ------ ----

(pieczęć Wykonawcy) (data i podpis osoby uprawnionej)

2 UWAGA: Należy podać parametry oferowanego ciągnika w wyznaczonych miejscach oraz potwierdzić tak lub
nie. Tam gdzie nie wyznaczono miejsca należy potwierdzić tak lub nie
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Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Parametry) Minimalne wymagania
Ciągnik rolniczy:
1. Rok produkcji: 2019

SILNIK
2. 4-cylindrowy, turbodoładowany
3. norma emisji spalin: min. EURO III B
4. moc [kW] (KM): 44-48 (60-65)
5. pojemność do 2500 [crrr']

UKLAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
6. skrzynia przekładniowa synchronizowana
7. układ kierowniczy: hydrostatyczny
8. sprzęgło: suche, jednotarczowe
9. napęd 4x4

HYDRAULIKA iWOM
10. wydatek pompy [l/min]: min. 40
11. obroty WOM: min. 540/540E
12. włączanie WOM: elektrohydraulicznie
PODNOSNIK HYDRAULICZNY
13. tylny podnośnik: kat II
14.. udźwig tylnego podnośnika: min. 1650 kg
15. regulacja: siłowa/pozycyjna
WYPOSAŻENIE:
16. światło ostrzegawcze (kogut)
17. oświetlenie robocze
18. kabina klimatyzowana
19. przedni TUZ

Inne warunki wymagane od Wykonawcy:
l. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia:

a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji
i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powy-
stawowego,

b) był kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów oraz kosztów,
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie,
d) spełniał wszystkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zespół Szkół Ekonomiczne -

Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, Rakowice
Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski,

b) zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez min. 10 lat,
c) zapewnił przeszkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie budowy i obsługi ciągnika rol-

niczego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru ciągnika rolniczego,
d) dostarczył homologację oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, in-

strukcję obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim.
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Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Umowa Nr ORG /19

zawarta w dniu 2019 roku w Rakowicach Wielkich pomiędzy:

Powiatem Lwóweckim - ul. Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski, NIP 616-141-01-72 - Zespół
Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, 59-600
Lwówek Śląski, reprezentowany przez działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu
Lwóweckiego Dyrektora Jana Czyczerskiego, przy kontrasygnacie głównego księgowego ZSET
Krystyny Hasiak

zwanym w treści umowy "Zamawiającym",
a

zwanym/zwanymi w treści umowy "Wykonawcą"

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr RZP.ZP.9.2019, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), oraz zgodnie z zasada konkurencyj-
ności opisaną w dokumencie: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EUl.J-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju" została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa ciągnika rolniczego w ramach projektu "Rozwój kom-

petencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ekono-
miczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich" realizowanego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Działanie 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do Umowy, który stanowi oferta
Wykonawcy.

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
1) dostarczył przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zespół Szkół Ekonomiczno -

Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, Rakowice
Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski,

2) zapewnił serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez min. 10 lat,
3) zapewnił przeszkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie budowy i obsługi ciągnika rol-

niczego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty odbioru ciągnika rolniczego,
4) dostarczył homologację oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, in-

strukcję obsługi i dokumentację techniczną oferowanego sprzętu w języku polskim.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wcze-

śniej nieużywany, gotowy do użycia oraz będzie spełniał wymogi postawione przez Zamawiają-
cego wynikające z Zaproszenia do składania ofert oraz złożonej oferty.

Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej
w Zespole Szkól Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich •
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§2
Dostawa wskazanego w § 1 przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie do
1O.12.2019r, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu z Zamawiającym.

§ 3
1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo - odbiorczym

(zwanym dalej protokołem). Podpisany przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do
wystawienia faktury przez Wykonawcę.

2. Protokół zawierający co najmniej: nazwę urządzenia, ilość, datę i miejsce przekazania, zostanie
sporządzony przez Wykonawcę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

3. Uprawnionym do odbioru przedmiotu zamówienia jest .

§4

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu zamówienia formę wynagrodzenia ryczałtowego na
łączną kwotę brutto: zł (słownie złotych: J
w tym podatek od towarów i usług.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w formie polecenia prze-
lewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr. w ter-
minie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Wykonawca oświadcza, że numer konta, o którym mowa w ust. 2 znajduje się w wykazie tzw.
"Białej liście" tj. zgodnie z danymi wymienionymi wart. 96b ustawy o podatku od towarów i
usług.

4. Płatność będzie dokonana systemem Split Payment.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w terminach płatności w przypadku

zmian terminów, tj. opóźnień w przekazywaniu transz środków finansowych przez Instytucję
Zarządzaj ącą.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, w wyniku których nastąpi
opóźnienie terminu wypłaty należności, Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się odsetek z tytułu
opóźnienia wypłaty należności.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy finansowane jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Faktura musi Faktura musi zawierać dane:
a. Nabywca: Powiat Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, NIP 616-141-01-72

oraz
b. Odbiorca: Zespól Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwćweckiej w

Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, 59-600 Lwówek Śląski
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty faktury nieprawidłowo wystawio-

nej lub faktury, do których nie załączono wszystkich wymaganych umową dokumentów w tym
protokołów odbioru lub załączono dokumenty nieprawidłowo wystawione. W takim przypadku
termin zapłaty wynosi do 14 dni od daty dostarczenia dokumentów potwierdzających usunięcie
braków, o których mowa w niniejszym ustępie.

Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej
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1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji trwającej minimum 24 miesiące liczonej
od daty podpisania protokołu odbioru.

2. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego.
Zgłoszenie awarii będzie następować we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiają-
cego, telefonicznie lub faksem.

3. Koszty transportu do i z siedziby Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji ponosi Wykonaw-
ca.

4. Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do
końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki oraz usunięcie wady w termi-
nie 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.

5. W szczególnych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu, za zgodą Zamawiające-
go, do maksymalnie 2 tygodni od daty zgłoszenia awarii.

6. W przypadku ponownego wystąpienia wady (awarii) tego samego zespołu (podzespołu), po
wykonaniu trzech napraw, Wykonawca wymieni wadliwy zespół (podzespół) na fabrycznie
nowy.

7. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają awarie wynikłe z nieprawidłowego użytkowania sprzę-
tu przez Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Za-
mówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Kary będą potrącone
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

3. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżą-
cych po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil-
nego oraz zapisy Zaproszenia do składania ofert.

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
Jeżeli nie uda się ich załatwić polubowne, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właści-
wy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMA WIAJĄCY WYKONAWCA

Rozwój kompetencji zawodowych wraz z unowocześnieniem bazy dydaktycznej
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Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośl skiego 2014-2020
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrze nku pra y

Nr projektu RPDS.l0.04.01-02-0014/18
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fund zu



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

~ DOLNY
~ SLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europej skiego 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 "RO-

DO", informuję, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespól Szkół Ekonomiczno - Technicznych

im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich Rakowice Wielkie 48, 59-600

Lwówek Śląski reprezentowane przez Dyrektora.

• inspektorem ochrony danych jest Angelika Kowalczyk

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RKZ.ZP.9.2019

"Zakup i dostawa ciągnika rolniczego" prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert

(art. 4 pkt 8 ustawy PZP);

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania urnowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych

danych wynikają z ustawy Pzp;

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje me będą podejmowane

W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

• posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *
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na podstawie art. 18 RaDO prawo żądania od

~ DOLNY
~ SLĄSK

Unia Europejska ~
Europejski Fundusz SpoŁeczny ~

administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z

wart. 18 ust. 2 RaDO ":

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RO-

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

DO;

• nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RaDO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20 RaDO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6

ust. 1Iit. c RODO.

• Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa wart. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97

ust. la ww. ustawy, tj.:

w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa wart. 15 ust. 1-3 rozporządze-

nia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyz »

warne żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego;

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wart. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, me

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

• Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może na-
ruszać integralności protokołu oraz jego załączników .

•• Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapew-
nienia 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.
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