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FZ-1/4424/SK/15 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia  06/11/2015 r.  

 
I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa 
Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.  

2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).  

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa zestawu 

2 kart I/O wyposażonych w 4 porty Fibre Channel o szybkości 8 Gb/s do macierzy VNX5300 
(P/N: VSPM8GFFEUS) wraz z instalacją.  
 

W ofercie należy podać:  
- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu  

i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),  
-  upusty cenowe.  

 
Inne wymagania: 

- Warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010  do 
oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, 
Zespół Informatyki (RI).   

- Termin realizacji zamówienia – Zamawiający wymaga realizacji całości zamówienia, tj. dostawy 
oraz instalacji urządzenia w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.  

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od 
daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury 
będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokoły  
instalacji. 

- Okres i warunki gwarancji – Zamawiający wymaga 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone 
urządzenie, obowiązującej od daty odbioru zamówienia.   
 

III.  Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty 
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, tj. cena brutto = 100%. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie 

wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni  

i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.  
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IV. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13/11/2015 r. do godz.1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, 
faxem lub w siedzibie Zamawiającego: 

Główny Instytut Górnictwa 
Plac Gwarków 1 
40-166 Katowice 
fax: 32 259 22 05 

adres e-mail: t-kolinska@gig.katowice.pl  
 
Kontakt handlowy:  
Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu 
Sylwia Kolińska                - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  t-kolinska@gig.katowice.pl 
 
Kontakt techniczny:  
mgr inż. Aleksander Szkliniarz – e – mail: aszkliniarz@gig.katowice.pl   
  

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do 
Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia,  
w którym upłynie termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, 
bez podania przyczyny. 

4. Integralną częścią zapytania ofertowego jest wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania.   

 
 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
    Z  poważaniem 

 Kierownik Działu Handlowego 
 
 

mgr Monika Wallenburg
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Załącznik nr1  
do zapytania ofertowego 

WZÓR UMOWY  
UMOWA  NR PL/000023461/4424/SK/15 

 
Zawarta w dniu ..................... w …………………….. pomiędzy:………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….,REGON nr: …………………., zwanym w dalszej części umowy 
SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
 
1.  ……………………………………… :  ……………………………………. 
 
a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon  
nr 000023461, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez: 
 
1.  ……………………………………………….  : …………………………………… 
    
2. ……………………………………………….    :  …………………………………….  
         
następującej treści: 
 
§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY 
 
1. Główny Instytut Górnictwa kupuje: zestaw 2 kart I/O wyposażonych w 4 porty Fibre Channel o szybkości  

8 Gb/s do macierzy VNX5300 (P/N: VSPM8GFFEUS) wraz z instalacją, zwaną dalej „przedmiotem 
umowy” zgodnie z ofertą z dnia ……………………r. w oparciu o art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie.  
 

2. Za „przedmiot umowy” KUPUJĄCY zapłaci SPRZEDAJĄCEMU kwotę brutto w wysokości: 
…………………. PLN, słownie: …………………………………………………………, w tym podatek 
VAT w kwocie: ……………………………, słownie: …………………………………………………  

 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia na warunkach DDP Incoterms 
2010 w oznaczonym miejscu wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, 
Zespół Informatyki (RI).  
 
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, KUPUJĄCY może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
SPRZEDAJĄCY może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy. 
 
§ 2. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Należność za przedmiot umowy, o której mowa w § 1 ust. 2  zostanie przelana na konto 

SPRZEDAJĄCEGO: 
   

w banku :  …………………………………………………………… 
nr rachunku:  ……………………………………………………………. 

 
 - na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty 
dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez 
obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokoły  instalacji.  
 
2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 1  SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się  odsetek za 
opóźnienie w zapłacie. 
 
3. SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez 
KUPUJĄCEGO, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. 
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Umorzenie długu KUPUJĄCEGO wobec SPRZEDAJĄCEGO, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie 
na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, może nastąpić wyłącznie za 
uprzednią zgodą KUPUJĄCEGO i SPRZEDAJĄCEGO wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
4.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej 
umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez 
uprzedniej zgody KUPUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
5.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim 
lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy  
w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu. 
 
6.SPRZEDAJĄCY oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną. 
 
§ 3. FAKTUROWANIE 
 
1. SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU. 
2. Faktura będzie opisana w sposób następujący: 
 

SPRZEDAJĄCY (nazwa, adres)    ………………………………………
                                  
        ………………………………………

                                         
Numer identyfikacyjny „SPRZEDAJĄCEGO ”  (NIP)-       …………………………………….. 

 
KUPUJĄCY        Główny Instytut Górnictwa,  

Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice 
Numer identyfikacyjny „KUPUJĄCEGO ”  (NIP)-        634 – 012 – 60 – 16 
 

KUPUJĄCY  potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do jej 
wystawiania bez swojego podpisu. SPRZEDAJĄCY potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT. 
 
§ 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. SPRZEDAJĄCY wykona wszystkie niezbędne prace związane z realizacją całości zamówienia w terminie 
do 3 tygodni od zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 w oznaczonym miejscu wykonania  
tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Informatyki (RI).  
 
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI  
 
Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO.  
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla 
KUPUJĄCEGO. 
 

1. SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji na  „przedmiotu umowy”:  12  miesięcy od daty ich sprzedaży.  
2. Gwarancja będzie obowiązywać od daty ostatecznego odbioru „przedmiotu umowy”, określonego  

w § 4, ust. 1 niniejszej umowy. 
 
§ 6. POUFNOŚĆ 
 
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej. Niemniej, SPRZEDAJĄCEMU nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO, 
ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej KUPUJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą 
umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 
 

2. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
działalności KUPUJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy 
to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie SPRZEDAJĄCY.  
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3. SPRZEDAJĄCEMU nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO, wykorzystywać 
jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w § 6, ust. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie 
umowy. 
 

4. Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w §6 ust. 1, pozostaje własnością KUPUJĄCEGO  
i podlega zwrotowi na żądanie KUPUJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na 
których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy. 
 

§ 7.  KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW 
 
1.W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar 
umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
następnego tygodnia po upływie terminu określonego w § 4, ust. 1. 
 
2.W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiada 
SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 20 % wartości umowy brutto. 
 
3. W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci 
KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.  
 
§ 8. KLAUZULA PRAWNA 
 
1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia 

porozumienia. 
 

2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd 
Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego. 

 
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, 

Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.  
 
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo  

w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO. 
 
§ 9.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS) 
 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
 
2. KUPUJĄCY  przewiduje zmiany zawartej umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących 

sytuacjach:  
a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, 

uniemożliwiających SPRZEDAJĄCEMU wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają 
przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na 
którą strony nie mają wpływu,  

b) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, 
c) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla KUPUJĄCEGO rozwiązań  

technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do 
zmiany przedmiotu zamówienia,  

d) jeżeli SPRZEDAJĄCY zaoferuje nowszy model zaoferowanego „przedmiotu umowy”, a opisany  
w zapytaniu ofertowym nie znajduje się już w sprzedaży lub nie jest produkowany.  

 
3. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności. 
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§ 10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 
 

2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 
SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄCY: 

 
 
........................................     ........................................ 

 
 
 
........................................     ......................................... 


