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NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/22/2019                                                                  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm.)  zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8. 

 

I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) dostawa 3 pakietów licencji na 2 rdzenie (łącznie na 6 rdzeni procesora) oprogramowania 

„System zarządzania bazą danych – Microsoft SQL Server Standard 2017” przypisanych do 

posiadającego przez Zamawiającego konta na portalu producenta Microsoft Volume 

Licensing Service Center (VLSC),  

2) voucher na szkolenie MS 20462 „Administracja bazami danych Microsoft SQL Server” dla 

jednego pracownika. 

2. Szczegółowe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze 

umowy – załącznik nr 2. 

3. Termin realizacji zamówienia – 7 dni od daty podpisania umowy. 

 

II. ZAKRES RZECZOWY OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

Oferenta. 

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

przy ul. Jasnej 2/4  do dnia 30.05.2019r. do godz. 1100. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny 

sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 
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2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

Oferta pn. „Dostawa Microsoft SQL Server Standard 2017” dla potrzeb WSA w Warszawie.”– 

SPRAWA WSA/ZP/BA/22/2019. Nie otwierać do dnia 30.05.2019 do godz. 11.00. 

3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.       

   

IV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

cena                           (c)                    – waga kryterium 100 % 

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

             Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru: 

 

                       najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert 

        Co=     --------------------------------------------------------------------  × 100 [PKT] 
                                               cena oferty badane 
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Załącznik nr 1  

 

NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/22/2019         

                                                          

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

PONIŻEJ 30 000 EURO 
Nazwa Oferenta: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

Adres: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … .  

NIP: : … … … … … … … … … … … … … ; REGON: : … … … … … … … … … … … … … … … …  

Reprezentowany przez: : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy WSA/ZP/BA/22/2019 oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa Microsoft SQL Server Standard 2017 dla potrzeb WSA w 

Warszawie” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy za kwotę: 

Lp. Przedmiot Opis 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość 

1 2 3 4 5 

  1 „System zarządzania 
bazą danych – Microsoft 
SQL Server Standard 
2017”  

dostawa 3 pakietów licencji 
na 2 rdzenie (łącznie na 6 
rdzeni procesora)  

  

  2 1 voucher  
na szkolenie 

nr MS 20462 
„Administracja bazami danych 
Microsoft SQL Server” 

  

RAZEM1  
………………………………
.. 

 

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i 

zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach. 

2. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

3. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

4. Do Formularza Ofertowego dołączamy:  

a) aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

                                                           
1
 W kwocie oferty zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w klauzuli I Zapytania 

ofertowego oraz wzorze umowy. 
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wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 

oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

b) dokumenty potwierdzające warunek określony w klauzuli II. 

5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.). 

6. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących  

        przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: 

Imię i nazwisko .................................................., tel. ......................................, e- 

mail:…..………………………………..…………….……… 

 

 

 

 

 

 

...................................., ..................... 
 (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                                                                                  
                                                                                           ................................................................................... 

                                                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY  

 

Umowa zawarta w dniu …………………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z siedzibą ul. Jasna 2/4,  

00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, zwanym dalej Odbiorcą,  

reprezentowanym przez : …………………………………. – Dyrektora WSA w Warszawie  

a,   

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………….,  

KRS ……………………………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP ……………………….., REGON …………………………., zwanym dalej Sprzedawcą, 

reprezentowaną przez: ………………………………………..   

 

Odbiorca i Sprzedawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobna Stroną.  

 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 
euro, niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia udzielono Odbiorcy w postępowaniu (NUMER 
SPRAWY WSA/ZP/BA/22/2019) przeprowadzonym wg zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień 
publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  i w konsekwencji powyższego została 
zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§1.  

Sprzedawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania 

przedmiotu Umowy. 

§2.  

1. Przedmiotem Umowy jest:  

1) dostawa 3 pakietów licencji na 2 rdzenie (łącznie na 6 rdzeni procesora) oprogramowania 

„System zarządzania bazą danych – Microsoft SQL Server Standard 2017” przypisanych do 

posiadającego przez Zamawiającego konta na portalu producenta Microsoft Volume Licensing 

Service Center (VLSC),  

2) voucher na szkolenie MS 20462 „Administracja bazami danych Microsoft SQL Server” dla 

jednego pracownika. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim i zrealizowane na 
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terenie miasta stołecznego Warszawa, obejmować będzie przerwy kawowe i lunchowe oraz 

zawierać dokumentację w formie papierowej. 

2. Zasady licencjonowania oprogramowania Microsoft SQL Server Standard 2017 ustalone są mocą 

odrębnej umowy licencyjnej. 

3. Odbiorca jest zobowiązany przestrzegać i stosować zasady użytkowania, uaktualniania i ochrony 

licencji oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z 

prawodawstwem polskim określonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 

i prawach  pokrewnych  (Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.). 

4. Sprzedawca oświadcza, że potwierdza uprawnienia do udzielenia Zamawiającemu licencji na 

używanie dostarczonego w ramach Zamówienia oprogramowania i nie naruszać tym samym 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Sprzedawca oświadcza, że dostarczone w ramach Zamówienia oprogramowanie jest wolne od wad 

fizycznych i prawnych a także praw osób trzecich oraz, że nie toczą się przeciw niemu żadne 

postępowania. 

6. Sprzedawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich 

skierowane wobec dostarczonego w ramach Umowy oprogramowania. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie 

uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej 

umowy, co do których powziął podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi tajemnicą 

przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną lub że jako takie są traktowane przez Odbiorcę . 

8. Postanowień ust. 7 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na 

zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

lub uczynieniem dostępną, Sprzedawca zwróci się do Odbiorcy o wskazanie czy informację tę ma 

traktować jako objętą tajemnicą. 

10. W trakcie realizacji umowy lub po jej wykonaniu, Sprzedawca każdorazowo zobowiązuje się do 

wskazania Odbiorcy zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

11. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 

niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 

interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną. 

 

§3.  

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy: 

1) elektroniczny dokument, który umożliwi zarejestrowanie u producenta oprogramowania, w 

formie elektronicznej nabytych licencji w portalu Microsoft Volume Licensing Service Center 
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(VLSC), skąd pobrane zostanie odpowiednie oprogramowanie, gotowe do korzystania wraz z 

odpowiednimi certyfikatami, 

2) voucher szkoleniowy dla 1 pracownika z terminem ważności do końca 2019r.  

2. Przekazanie dokumentów wymienionych w ust. 1 potwierdzające wykonanie przedmiotu Umowy 

nastąpi protokołem odbioru podpisanym przez Strony Umowy.  

 

§4.  

1. Strony zgodnie ustalają łączną wartość przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust 1  na kwotę 

w wysokości: ……………………………zł. brutto (słownie: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy w 

tym związane z uzyskaniem upoważnienia przez Odbiorcę do korzystania z oprogramowania na 

podstawie udzielonej licencji. 

 

§5.  

1. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez 

Odbiorcę protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2 w terminie do 14 dni od daty doręczenia 

faktury do siedziby Odbiorcy. 

2. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

3. Faktura będzie wystawiona na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4,  

00-013 Warszawa NIP: 525-22-83-365. 

4. Za datę zapłaty, Strony ustalają datę uznania konta bankowego Sprzedawcy. 

5. Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

6. Sprzedawca nie może bez pisemnej zgody Odbiorcy pod rygorem nieważności, przenieść  

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim na osoby 

trzecie. 

 

§6.  

1. Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości: 

1) 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie określonym w § 4 ust. 1, 

2) 5 000,00 zł, w przypadku rozwiązania Umowy z powodu okoliczności określonych w §7 ust. 1. 
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2. Zapłata kar umownych wynikających z faktu zwłoki w realizacji Umowy nie zwalnia Sprzedawcy od 

realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania noty księgowej. 

4. Górny limit kar umownych, o których mowa w ust. 1 określa się do wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.  

5. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych lub Odbiorca poniesie szkodę z tytułu naruszeń, za które 

nie przewidziano kary. 

 

§7.  

1. Odbiorcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: 

1) zwłoka Sprzedawcy w realizacji przedmiotu Umowy przekracza 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 1,  

2) w przypadku świadomego działania Sprzedawcy na szkodę Odbiorcy. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w przypadku, gdy zwłoka Odbiorcy w 

zapłacie wynagrodzenia przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1, co 

będzie to skutkowało natychmiastowym pozbawieniem Odbiorcy uprawnień licencyjnych. 

3. Odbiorca oświadcza, że w przypadku rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę w oparciu o przesłanki 

kreślone w ust. 2, przyjmie i podpisze stosowną fakturę korygującą oraz zwróci Sprzedawcy 

wszelkie dokumenty potwierdzające wykupienie licencji.  

4. Rozwiązanie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8.  

1. Przedstawicielami upoważnionymi przez Strony do kontaktu w celu bieżącego kierowania i 

koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy są: 

1) ze strony Odbiorcy za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz uprawnioną do 

kontaktowania się z Sprzedawcą jest p. ……………………………………, tel.: ………………………………………, 

e-mail: ………………………………..@warszawa.wsa.gov.pl 

2) ze strony Sprzedawcy za realizację umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Odbiorcą 

jest: ……………………………………, tel.: ………………………………………, 

e-mail: ………………………………..@.................................. 

2. Zmiana osób do współpracy ze strony Odbiorcy i Sprzedawcy nie stanowi zmiany umowy, jednak 

wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego. 
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3. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie doręczana za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej 

wskazane w ust. 1, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji z 

zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy 

rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty 

elektronicznej w taki sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać. 

5. W przypadku rozwiązania umowy/zmiany umowy, korespondencja między Stronami prowadzona 

będzie w formie pisemnej i będzie kierowana na następujące adresy: 

1) Odbiorca - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,  

2) Sprzedawca - …………………………………………………………………………………………………………………... 

6. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie 

drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy, pod rygorem uznania za 

skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę 

adres do doręczeń. 

7. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe  

z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

 

§9.  

1. Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Odbiorcy o wszystkich zdarzeniach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu 

wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także 

innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy. 

2. Strony oświadczają, że ich intencją jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów 

dotyczących treści i wykonywania Umowy w drodze polubownej. W przypadku braku 

porozumienia pomiędzy Stronami sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd 

właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

5. Umowa zawiera ……. stron parafowanych przez każdą ze Stron umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Sprzedawcy, dwóch 

dla Odbiorcy. 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 do Umowy – Oferta Sprzedawcy.  
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2. Załącznik nr 2 do Umowy - Wpis Sprzedawcy do ewidencji działalności gospodarczej.  

 

 

          ODBIORCA        SPRZEDAWCA 

 

 

 

 


