
 
 

Załącznik Nr 7 
 
 

UMOWA wzór  

zawarta w Olecku dnia ………….. w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) pomiędzy:  
Powiat Olecki - Zespół Szkół Technicznych w Olecku, Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko, 
reprezentowanym przez:  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”  
a ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: ……………………………………………….…………………… 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”  
łącznie zaś zwanymi „Stronami”, o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem  umowy jest maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego zgodnie z 

projektem ZST Olecko. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie realizowanego w ramach 
Osi priorytetowej RPWM. 02.00.00-Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00-
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01-Rozwój 
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot dostawy, o którym mowa w ust. 1, 
zgodnie ze szczegółowym opisem i specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2 
       Termin wykonania umowy od dnia ………………………… do dnia ………………….. 

 
§ 3 

1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu i poczty 
elektronicznej. 

2. Strony w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekażą sobie dane kontaktowe osób 
wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy, zawierające: 
imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w § 3 ust. 2, Zamawiający,  
w sprawach realizacji umowy,  wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: 
............................................... 

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do jednoosobowego podpisywania dokumentów 
podlegających akceptacji Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od osób 
uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, jest ……………………………………. 

6. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w § 3 ust. 1 Wykonawca będzie 
zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna to 
za konieczne. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością i ponosi 
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy. 



 

     § 5 
1. Całkowita wartość brutto umowy wynosi ……………….. złotych (słownie: 

…………………………zł), w tym należny podatek VAT …………..…………. złotych (słownie 
…………………….……...…. zł) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

 
2. Cena obejmuje m.in.: 

a. Przedmiot umowy określony w § 2 ust. 1 wraz z dostarczeniem Przedmiotu Umowy do 
Zespołu Szkół Technicznych, Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko  z kompletną dokumentacją, w 
tym w szczególności instrukcją obsługi w języku polskim oraz dokumentacją techniczną w 
języku polskim;  

b. Montaż i instalację Przedmiotu Umowy; 
c. Uruchomienie Przedmiotu Umowy; 
d. Szkolenie obsługi; 
e. Koszt dojazdu, wyżywienie i zakwaterowanie serwisantów Wykonawcy w czasie 

uruchomienia Przedmiotu Umowy 
 Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy. 
  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych 

przez Wykonawcę faktur VAT/rachunków. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowić 
będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.. Osobami upoważnionymi do podpisania 
protokołu odbioru usługi ze strony Zamawiającego 
jest………………………………………………………………………………………………… 

 Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę o numerze………………………………., w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, o której mowa w ust. 
6 umowy, po wykonaniu i uznaniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie 
wykonany. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana 
dyspozycja obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 Fakturę VAT/rachunek, za wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca wystawi 
na: 
Nabywca:  
Powiat Olecki, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, NIP: 847-15-15-765 
Odbiorca:  
Zespołu Szkół Technicznych, Plac Zamkowy 2, 19-400 Olecko   

 W przypadku, gdy dane Zamawiającego, wymienione na fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne  
z danymi Zamawiającego, określonymi w ust. 6 lub faktura VAT/rachunek w innych sposób będzie 
błędna, Zamawiający odmówi przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin zapłaty wynagrodzenia 
określony w ust. 5 nie będzie rozpoczęty.  

 Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 
§ 6  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji Przedmiotu Umowy 
w zakresie i na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Koszty dojazdu, ewentualnych noclegów, a także wszelkie inne koszty wynikłe z tytułu 
gwarancji obciążają Wykonawcy. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie 
gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie. 

3. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny po zakończeniu okresu gwarancji na 
podstawie odrębnej Umowy. 

 
§ 7 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 



 
2) Niezależnie od odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku: 
a) wykonywanie przez wykonawcę przedmiotu umowy nienależycie i zaniechania zmiany 

sposobu jego wykonywania, pomimo uwagi zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy 
zgłaszanych Wykonawcy przez Zamawiającego, mających na celu podjęcie przez 
Wykonawcę określonych obowiązków lub podjęcia określonych czynności przewidzianych w 
umowie 

3) Zamawiający może sporządzić i nadać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  

4) Wykonawca może sporządzić i nadać oświadczenie o odstąpieniu umowy z przyczyn leżących  
po stronie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

5) Każda ze stron może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 30 
dni od upływu terminów określonych w § 2 umowy. 

6) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 2, następuje bez 
prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

7) Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 
po upływie terminu określonego w § 2 umowy. 

 Wykonawca zapłaci kary umowne wynikające z ust. 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty 
obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. Za datę uważa się datę 
obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem 
należnym Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia  
od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
5 ust. 1 umowy. 

 Zamawiający zapłaci kary umowne wynikające z ust. 4, w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
noty obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

 Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne  
do wysokości poniesionej szkody.  

 
§ 9 

 
 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wskazanego w umowie, w przypadku: 
1) wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy, na które strony umowy nie  miały wpływu, a które uniemożliwiają terminową 
realizację zadania, 

2) siły wyższej, 
 Jeżeli zaistnienie konieczności wprowadzania zmiany postanowień umowy w zakresie określonym 

ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się złożyć do Zamawiającego wniosek o zaakceptowanie zmian 
wraz z uzasadnieniem. 



 
 Wszelkie pozostałe zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte 

w ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych do tych 
ustaw  

 Ewentualne spory pomiędzy stronami, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, 
będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ  
na realizację umowy.  

 W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
mogące wyniknąć na skutek zaniechania.  

 
§ 10 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.  
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego 
rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  
 
 
                WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY                                   
 



 
 

Załącznik nr 1 do Umowy 
 

L.p. Nazwa Minimalne  wymagane parametry/dane techniczne/funkcje 
Liczba 
sztuk/   

kompletów 

Cena  
jednostkowa 

( z VAT )  
za 1 szt. w PLN 

Wartość  
całkowita 

(z VAT ) PLN 
(kol.4 x kol. 5 ) 

1 2 3 4 5 6 
Doposażenie bazy dydaktycznej ZST 

1.  Spawarka 
światłowodow

a 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 spawarka  włókien o średnicy min. 0.25-3 mm, 
 czas wygrzewania min. 13 sekund, 
 czas spawania max. 9 sekund, 
 wyświetlać dotykowy min. 5 cali kolorowy, 
 powiększenie obrazu min. 520 razy, 
 widok włókna w powiększeniu X, Y, XY, X/Y, 
 wytrzymałość na wpływ czynników atmosferycznych, 
 w zestawie obcinarka, zapasowa para elektrod, holdery SOC, 
 możliwość przeprowadzenia mechanicznego testu wytrzymałości spawu o 

sile naciągu włókien min. 2N, 
 wykonanie min. 160 spawów na jednym ładowaniu baterii (wygrzewanie + 

spawanie), 
 automatyczna kalibracja łuku ze względu na temperaturę oraz ciśnienie, 
 waga max. 2.5 kg (z baterią), 
 podświetlenie LED 
 3 lata gwarancji, 
 instrukcja obsługi, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 

1 sztuka   



 

przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. uruchomienie 
Przedmiotu Dostawy, a także zaprezentowanie pracy Przedmiotu Dostawy 
zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 
 
 

Ad. 1 Typ, model, nazwa producenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) 
                                                                        ( opis parametrów technicznych ) 

2.  Reflektometr 
pomiarów 

światłowodow
ych  

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 długość fali min. 1300 nm, max. 1550 nm, 
 zakres dynamiczny min. 32/30 dB, 
 zakres odległości max. 240 km, 
 szerokość impulsu min. 5 ns, max. 20µs, 
 dokładność pomiaru odległości min. ±1m, 
 dokładność pomiaru tłumienia min. ±0.05 dB, 
 dokładność pomiaru odbić min. ±4 dB, 
 pojemność pamięci min. 1000 pomiarów, 
 złącze optyczne FC/PC (wymienne SC, ST), 
 złącze do komunikacji USB, 
 praca na jednym ładowaniu baterii min. 8 godzin, 
 waga max. 1kg, 
 3 lata gwarancji, 
 instrukcja obsługi, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. uruchomienie 
Przedmiotu Dostawy, a także zaprezentowanie pracy Przedmiotu Dostawy 
zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 
 

1 sztuka   



 

Ad. 2 Typ, model, nazwa producenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) 
                                                                        ( opis parametrów technicznych ) 

3.  Drukarka 
wielkoformato

wa 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 drukarka wielkoformatowa kolorowa, 
 format druku min. 914 mm (36"), 
 jakość wydruku min. 2400 x 1200 dpi, 
 wbudowany moduł łączności bezprzewodowej WiFi, 
 złącze Ethernet, 
 pamięć min. 1 GB, 
 stojak na drukarkę, 
 zużycie energii max. 35 W, 
 waga max. 40 kg (netto), 
 automatyczna gilotyna pozioma, 
 średnica rolki papieru 100mm, 
 szerokość rolki papieru min. 279mm max. 914mm, 
 podłączenie uruchomienie na miejscu, 
 2 lata gwarancji, 
 instrukcja obsługi, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności 
rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem 
Przedmiotu Dostawy, w tym instalacja oprogramowania, a także 
przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania 
Przedmiotu Dostawy zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 
 

1 sztuka   

Ad. 3 Typ, model, nazwa producenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) 
                                                                        ( opis parametrów technicznych ) 

4.    Komputer 
stacjonarny 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 komputer stacjonarny, procesor 64- bitowy minimum 6 rdzenie, 6 wątków, 
 rodzaj obudowy - Mini Tower 
 taktowanie procesora minimum 2.9 GHz, max 4.1 GHz, 
 przepustowość pamięci procesora 41.6 GB/s lub więcej, 
 pamięć RAM min. 16 GB,  
 częstotliwość szyny pamięci min. 2600 MHz, 
 dysk SSD format m.2 min. 250GB,  
 zintegrowana karta graficzna 
 zintegrowana karta dźwięku, 
 wbudowana karta sieciowa LAN, 
 karta sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11ac, 
 bluetooth,   
 min. 4x USB 2.0  
 min. 2x USB 3.0  
 min. 1x HDMI,  
 min. 1x VGA, 
 RJ-45 (LAN) - 1 szt.,   
 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.  
 min. 2x USB 3.0 (przedni panel), 
 Windows 10 Pro, 
 Microsoft Office Standard, 
 Klawiatura, 
 Mysz, 
 Czytnik kart pamięci, 
 3 lata gwarancji producenta, 
 gwarancja biznesowa naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu 

18 sztuk   



 

24 godzin, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, 
instalację uruchomienie Przedmiotu Dostawy, w tym instalacja 
oprogramowania, zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 

Monitor Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 Format ekranu - panoramiczny 
 Przekątna ekranu min. 27 cali, 
 Technologia podświetlenia - LED, 
 Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 pixeli, 
 Czas reakcji matrycy max. 5 ms, 
 Jasność min. 300 cd/m2, 
 Kontrast min. 10000:1, 
 Liczba wyświetlanych kolorów min 16.5 mln, 
 Złącza wejściowe - DispayPort, HDMI (z HDCP), 
 Dodatkowe złącza min. - 3x USB 3.0, 3x USB 2.0, 
 Wbudowany hub USB, 
 Pobór mocy max. (praca/spoczynek) 60/0.5 Wat, 
 Możliwość pochylenia panela, 
 Regulacja wysokości monitora, 
 Panel obrotowy (pivot), 
 Podłączenie uruchomienie na miejscu, 
 5 lat gwarancji producenta, 
 Gwarancja biznesowa naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu 

24 godzin, 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, 

18 sztuk   
 
 
 
 
 



 

instalację uruchomienie Przedmiotu Dostawy, zgodnie z jego specyfikacją i 
warunkami eksploatacji). 

Ad. 4 Typ, model, nazwa producenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) 
                                                                        ( opis parametrów technicznych ) 

5.  Komputer 
przenośny    

laptop 

Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach: 
 Komputer przenośny laptop, procesor 64- bitowy minimum 4 rdzenie, 8 

wątków, 
 Taktowanie minimum 1.8 GHz, max 4.9 GHz, 
 Przepustowość pamięci procesora 41.66 GB/s lub więcej, 
 Pamięć RAM min. 16 GB,  
 Częstotliwość szyny pamięci min 2600 MHz, 
 dysk SSD format m.2 min. 250GB,  
 Typ ekranu matowy,  
 podświetlenie diody LED,  
 przekątna ekranu min. 15,5", 
 rozdzielczość min. 1920 x 1080,  
 Wielkość pamięci VRAM min. 2 GB (pamięć własna), 
 Karta graficzna – Jednostki rasteryzujące – min. 16, 
 Karta graficzna – typ pamięci GDDR5, 
 Karta graficzna – częstotliwość rdzenia 1582Mhz lub więcej, 
 Wbudowane głośniki stereo,  
 wbudowany mikrofon,  
 zintegrowana karta dźwięku ,  
 kamera internetowa, 
 Bluetooth,   
 Podświetlenie klawiatury, 
 Czytnik kart pamięci min. 1 szt. 

14 sztuk   



 

 Wbudowana karta sieciowa LAN, 
 Karta sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11ac, 
 Czytnik liniipapilarnych, 
 min. 1x USB 2.0 Type - A 
 min. 2x USB 3.0 Type - A 
 min. 1x USB 3.1 Type - C 
 min. 1x HDMI,  
 RJ-45 (LAN) - 1 szt.,   
 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.  
 DC-in wejście zasilacza - 1 szt.  
 wydzielona klawiatura numeryczna, 
  wielodotykowy intuicyjny touchpad,  
 system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 - bitowa,  
 zasilacz,  
 obudowa odporna na uszkodzenia, 
 waga max. 1.7kg, 
 3 lata gwarancji producenta, 
 Gwarancja biznesowa naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu 

24 godzin. 
 Zamówienie przewiduje dostawę do miejsca realizacji zamówienia oraz 

przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia 
przedmiotu dostawy w miejscu wykonania zamówienia (tj. rozładunek, 
instalację uruchomienie Przedmiotu Dostawy, w tym instalacja 
oprogramowania, zgodnie z jego specyfikacją i warunkami eksploatacji). 

Ad. 5 Typ, model, nazwa producenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny………………………………………………………………………………………………………….( *niepotrzebne skreślić !) 
                                                                        ( opis parametrów technicznych ) 

  RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA Z VAT W PLN  



 
 


