FORMULARZ ZAMÓWIENIA I OFERTA INDYWIDUALNA DLA KANCELARII KOMORNICZEJ
NA ROZWIĄZANIE NCT

SOPOT, 04.01.2019

FORMULARZ ZAMÓWIENIA ROZWIĄZANIA DO OBSŁUGI
NAGRAŃ CZYNNOŚCI TERENOWYCH
Pełna nazwa Klienta
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Adres do wysyłki

1. NA ROZWIĄZANIE DO OBSŁUGI NAGRAŃ CZYNNOŚCI TERENOWYCH
SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY – ZAMAWIAM*:

MODEL 1. JEDNORAZOWY ZAKUP – ZAPŁAĆ RAZ I KORZYSTAJ NA ZAWSZE!
Aplikacja NCT

Kamera z dodatkowym
obiektywem

Kamera
z dodatkowym
obiektywem
z opcją kamery zastępczej

Synology, dysk 4TB,
UPS, 6GB/s 64MB cache
zlokalizowany w Kancelarii
Komorniczej

1800 zł

780 zł

999 zł

2400 zł

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

PAKIETY. Wybierając jeden z czterech dostępnych pakietów otrzymują Państwo atrakcyjne rabaty!
2-pack

3-pack

2-pack

3-pack

Aplikacja + Kamera

Aplikacja + Kamera +
Serwer

Aplikacja + Kamera z opcją
kamery zastępczej

Aplikacja + Kamera z
opcją kamery zastępczej +
Serwer

2580 zł

4980 zł

2799 zł

5199 zł

2373 zł
Wybieram

4482 zł
Wybieram

2575 zł
Wybieram

4679 zł
Wybieram
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MODEL 2. ABONAMENT NA 12 MIESIĘCY
Aplikacja NCT

Kamera z dodatkowym
obiektywem

Kamera
z dodatkowym
obiektywem
z opcją kamery zastępczej

Synology, dysk 4TB,
UPS, 6GB/s 64MB cache
zlokalizowany w Kancelarii
Komorniczej

50 zł/mies.**

85 zł/mies.**

110 zł/mies.**

243 zł/mies.**

Wybieram

Wybieram

Wybieram

Wybieram

PAKIETY. Wybierając jeden z czterech dostępnych pakietów otrzymują Państwo atrakcyjne rabaty!
2-pack

3-pack

2-pack

3-pack

Aplikacja + Kamera

Aplikacja + Kamera +
Serwer

Aplikacja + Kamera z opcją
kamery zastępczej

Aplikacja + Kamera z
opcją kamery zastępczej +
Serwer

135 zł **

378 zł**

160 zł**

403 zł**

125 zł/mies.**
Wybieram

340 zł/mies.**
Wybieram

147 zł/mies.**
Wybieram

363 zł/mies.**
Wybieram

* Proszę zaznaczyć właściwe pole, odpowiednio do zamawianych pozycji, podpisać i odesłać niniejsze Zamówienie. Podane ceny są kwotami netto
do których należy doliczyć podatek VAT. Płatność - przelewem w terminie do 14 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.
** Zobowiązanie na 12 miesięcy. Opłata jest naliczana za każdy miesiąc.
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2. WARUNKI ŚWIADCZENIA GWARANCJI KAMERY NASOBNEJ.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Użytkownik końcowy może reklamować Urządzenie posiadające wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę 24-miesięcznej gwarancji.
Użytkownik końcowy odsyłający reklamowane Urządzenie w ramach wykonania uprawnień wynikających z Gwarancji jest zobowiązany do załączenia pisemnego
oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – nazwa firmy, imię i nazwisko, dokładny adres, NIP, oraz adres e-mail, datę nabycia Urządzenia,
numer plomby gwarancyjnej, nazwę Urządzenia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego.
W przypadku zakupienia Urządzenia z opcją “urządzenie zastępcze”, Użytkownik końcowy otrzymuje na okres trwania rozpatrzenia reklamacji urządzenie zastępcze.
Urządzenie to będzie dostarczone do Zamawiającego/Użytkownika końcowego na koszt Wykonawcy na następny dzień roboczy jeśli zgłoszenie zostanie przekazane
telefonicznie do serwisu do godziny 12:00. Jednocześnie Wykonawca odbierze Urządzenie reklamowane. Zastępcze urządzenie będzie sprawne i równoważne
funkcjonalnością do Urządzenia pozostawionego na serwisie. Zamawiający/Użytkownik końcowy jest zobowiązany w tym przypadku do spakowania uszkodzonego
Urządzenia tak aby było bezpieczne w transporcie i kurier dostarczający urządzenie zastępcze odbierze Urządzenie reklamowane.
Urządzenie zastępcze zostanie wysłane na ten sam adres na który zostało wysłane nowe urządzenie. Wszelkie zmiany adresów muszą zostać zatwierdzone przez Currenda
Sp. z o.o.
Użytkownik końcowy dostarcza wadliwe Urządzenie na własny koszt, jeżeli Urządzenie nie obejmuje opcji dostarczenia urządzenia zastępczego. W przypadku uznania
reklamacji, zwrócony zostaje zryczałtowany koszt transportu w wysokości 16zł brutto.
Wykonawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Zamawiającego/Użytkownika końcowego oraz odesłać naprawione Urządzenie pod wskazany na formularzu reklamacyjnym przez Użytkownika końcowego adres, na
koszt własny, jednocześnie odbierając urządzenie zastępcze, jeżeli było wydane.
W przypadku, gdy to samo Urządzenie jest reklamowane po raz trzeci i reklamacja została trzy razy uznana, Wykonawca zobowiązuje się wymienić Urządzenia na inne
urządzenia, wolne od wad.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i wykonania reklamacji w ciągu najpóźniej 21 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Urządzenia do Wykonawcy.
Użytkownik końcowy traci uprawnienia z tytułu gwarancji, w przypadku zdjęcia plomby zabezpieczającej Urządzenie
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Użytkownik końcowy może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 61
8 750 476 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).
Wsparcie techniczne jest zapewnione przez Wykonawcę pod numerem telefonu +48 664 930 868.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA GWARANCJI NA SERWER SIECIOWY
Na serwer sieciowy Synology DS218J, 2-Bay SATA, 2C 1,3GHz, 512MB RAM, 1x GbE LAN, 2x USB 3.0, 2 xDysk Western Digital Red, 3.5’’, 2TB, SATA,
6GB/s, 64MB cache, UPS BX700UI - APC Back-UPS 700VA, 230V, AVR, IEC Socket udzielna jest standardowa gwarancja producencka. Ponadto przy
zakupie w systemie abonamentu miesięcznego w trakcie trwania umowy w przypadku awarii serwera bądź dysku oferujemy Państwu usługę wymiany
wadliwego sprzętu na nowy. Cena abonamentu obejmuje również instalacje, przygotowanie i początkową konfigurację urządzenia.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ ORAZ POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
Specyfikacja urządzeń jest zgodna z ofertą na Nagrywanie Czynności Terenowych. Oferta jest ważna przez okres 4 miesięcy.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Administratorem danych przetwarzanych jest Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Al. Niepodległości 703A, 81-853 Sopot.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@currenda.pl
Dane będą przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na zakup urządzeń do nagrywania czynności egzekucyjnych, a także w celu jej
realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 dalej jako „Rozporządzenie”).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Dane mogą być udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności i świadczeniu usług takim jak dostawcy urządzeń do nagrywania
czynności terenowych, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, operatorzy pocztowi.
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a)
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 Rozporządzenia;
b)
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia;
c)
prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia
d)
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, iż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Zamówienia wymagają formy pisemnej lub procedury zmiany przewidzianej w w/w Zasadach Świadczenia Usług.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Zamówienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Currenda.

…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć Klienta)
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