
 

   Warszawa, 26.09.2016 roku 

Zapytanie ofertowe 

na sprzedaż kamery z akcesoriami z dostawą 

Wydziałowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (WPs-18/2016/KS) 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  ZAMAWIAJĄCY 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON: 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

Fax: (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  

Elżbieta Bednarska 

e-mail: elab@psych.uw.edu.pl 

 

  

2.  ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Sprzedaż dwóch kamer UTC TVD-1101, jednej kamery UTC TVD-1102, czterech kamer UTC TVB-

1101, trzech kamer UTC TVB-1105, rejestratora UTC TVN-2116S-8T, monitora LG 32SM5B oraz 

uchwytu monitora, wraz z dostawą i montażem urządzeń w siedzibie Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa. Trzy kamery zostaną umieszczone wewnątrz 

budynku, na parterze. Pozostałe siedem kamer zostanie umieszczonych na zewnątrz budynku (kamery 

zostaną przytwierdzone do elewacji budynku).Kamery powinny być objęta gwarancją min. 24 miesiące. 

Możliwa jest wizja lokalna miejsca zamontowania kamer w terminie: 29.09.16 r. lub 30.09.16 r. w godzinach 

10:00-14:00. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania. Po przyjechaniu do siedziby wydziału prosimy 

skierować się do portierni i poprosić o wezwanie Pana Bogdana Grabowskiego. 

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy lecz nie 

później niż 30 października 2016 r.  

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego i powinna zawierać: 

i) Informację o cenie brutto zamawianego sprzętu z akcesoriami wraz z udzielaną gwarancją i kosztami 

dostawy 

ii) Informację o długości gwarancji udzielanej na zamawiany sprzęt 

iii) Informację o akceptacji warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 

iv) Informację o czas potrzebnym na realizację zamówienia (wraz z dostawą) 

Oferty można składać 

elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na poniższy adres: 

ks@psych.uw.edu.pl 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 04.10.2016 r. do godziny 16:00 

mailto:walidacja2016@gmail.com


 

 

Prosimy oznaczyć ofertę w następujący sposób: w tytule wiadomości: „Oferta: sprzedaż  

kamery" 

5. OCENA OFERT 

i) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto (waga 90%) oraz 

długość gwarancji na kamery (waga 10%) 

6. DODATKOWE INFORMACJE 

i) Płatność za zakupione urządzenia odbędzie się bezgotówkowo na postawie faktury VAT w   

terminie 14 dni od dnia jej trzymania przez Zamawiającego. 

 

ii)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Sprzedawcy 

iii) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie umowa 

iv) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji 

umowy z najlepszymi oferentami. 

v) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1. Wzór oferty 

WZÓR 

Wykonawca: 

Adres Wykonawcy: 

 

 Całkowita cena netto za 

realizację zamówienia –

łącznie za całość (w zł) 

VAT Całkowita cena brutto 

za realizację 

zamówienia –łącznie za 

całość (w zł) 

1) dwie kamery UTC TVD-

1101, jedna kamera UTC 

TVD-1102, cztery kamery 

UTC TVB-1101, trzy kamery 

UTC TVB-1105, rejestrator 

UTC TVN-2116S-8T, monitor 

LG 32SM5B oraz uchwyt 

monitora 

2) dostawa zamówienia do 

siedziby zamawiającego 

(Warszawa, ul. Stawki 5/7) 

   

 

Czas potrzebny na realizację zamówienia (wraz z dostawą) :............... dni roboczych 

Długość gwarancji udzielanej na kamery: .................. miesięcy 

Sprzedawca akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr                   

WPs-18/2016/KS 

 

 

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

        Miejscowość i data                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2. Wzór umowy sprzedaży. 

 

UMOWA SPRZEDAŻY NR  

 

 

Zawarta w dniu ……………………... w Warszawie pomiędzy:  

Uniwersytetem Warszawskim ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa 

zwanym w dalszej części Kupującym, posiadającym NIP:525-001-12-66, Regon :000001258 

reprezentowanym przez: 

dr hab. Dominikę Maison  prof. UW -  Dziekan Wydziału Psychologii  

a 

………………….., ul……….., ……………………., numer KRS: ……………………,      NIP: 

………………………….., Regon: ……………………….. zwaną w dalszej treści umowy Sprzedawcą,  

 

 

na potrzeby realizacji projektu pt." Aktywność eksploracyjna niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym 

z grupy ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu." nr umowy NCN UMO-

2014/15/B/HS6/03750; w trybie art. 4.8. ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę 

następującej treści: 

 

                  §1 

Przedmiot Umowy 

Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na własność Kupującego i dostarczyć Kupującemu kamerę Nikon 

D500 wraz z obiektywem (Nikon AF DX 10,5 mm f/2,8 Fisheye - Nikkor), dwiema kartami pamięci o 

pojemności 64 GB każda, dodatkowym akumulatorem dedykowanym dla aparatu Nikon D500 oraz 

futerałem na kamerę oraz dostarczyć zamówienie na adres Warszawa, ul. Stawki 5/7,  Kupujący 

zobowiązuje się odebrać je i zapłacić umowną cenę. 

      

 

§2 

Terminy 

 Termin dostawy ustala się na 7 dni od podpisania umowy. 

      

 

§3 

Zasady płatności 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę w wysokości:  

……………….. zł + VAT = ………………. zł 

(słownie: …………………………………………. zł  ….. gr. ) 

2. Należność będzie płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez 

Kupującego, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru kamery. 

3. Sprzedawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na 

osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

 

§ 4 

Gwarancja i Rękojmia 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. 



 

 

 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną, za: 

1.1 niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 10% wartości nie dostarczonego sprzętu i oprogramowania. 

1.2 odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Kupującego, w wysokości  

 10 % ceny za przedmiot umowy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca 

3.1 opóźnia się rozpoczęciem realizacji umowy powyżej 7 dni, 

3.2 przedmiot umowy nie spełnia warunków technicznych 

3.3 wystąpią istotne zmiany okoliczności których nie można było stwierdzić w chwili jej zawarcia. 

Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe Sądy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosuje się przepisy Kodeksu   Cywilnego. 

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

         

       

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

             Sprzedawca             Kupujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


