ZAŁĄCZNIK NR 1

______________________
(pieczęć firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY
W związku z zapytaniem ofertowym na realizację usługi pn.

„Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej
odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”
1. Oferuję wykonanie usługi w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym Nr RG-LK.2601.4.2018 za wynagrodzenie:

cenę netto : .........................................................................................................................................zł
słownie netto: ......................................................................................................................................zł
cenę brutto: ........................................................................................................................................zł
słownie brutto: ....................................................................................................................................zł
podatek VAT:………………………………………………………………………..........................zł
słownie podatek VAT:..........................................................................................................................zł
Cena określona w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.
b) warunki płatności: przelew 14 dni,
Ponadto oświadczamy, że:
•
•
•
•

•
•
•
•

zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy;
uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
zapoznałem się z postanowieniami umowy, która jest częścią zaproszenia i zobowiązuję się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez
Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i rzetelne;
dane dotyczące Wykonawcy zawarte w treści niniejszego formularza oferty są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym na dzień składania oferty.
oferta niniejsza składa się z ______kolejno ponumerowanych stron;
wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, stanowiące jej integralną część:

-_________________________________________________________________________________
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko…………………………………………………..
Telefon/faks………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

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

………………………………………………………………
(imię i nazwisko, podpis oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

_____________________________________
(pieczęć firmowa oferenta)

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 i
ust. 1b ustawy Pzp
Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. „Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do

zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”
oświadczam/my, że zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.).
1. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
2. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia
wskazane przez zamawiajacego w zapytaniu ofertowym.
Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności
karnej z art. 233 i 297 Kodeksu Karnego.

........................., dn. .........................

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR
UMOWA NR …… /RG.LK/2018
zawarta w dniu …………………………………………… r.
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
REGON 311019480, NIP 668 187 54 86,
reprezentowaną przez:
Jana Nowaka – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy
Zwaną dalej „Zamawiającym”
a
...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NIP …………………………………… REGON ……………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonanym przez Zamawiającego wybór oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem
Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach organizacyjnych pn. „Montaż i
podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej
budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”
została zawarta umowa o następującej treści:

1.
2.
3.

4.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na
montażu i podłączeniu agregatu prądotwórczego przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym i
obowiązującymi przepisami prawa.
Roboty będą wykonywane z materiałów Wykonawcy. Certyfikaty, dopuszczenia do stosowania i
używania, a w szczególności agregat powinny posiadać dokumenty-wydane przez uprawnione
instytucje/urzędy stwierdzające zgodność z wymaganiami.
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczęcia robót.

§2
Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 umowy zostanie wykonany w terminie
90 dni od dnia podpisania umowy.

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace będące przedmiotem umowy z najwyższą

starannością.
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i przepisami prawa, zgodnie z przepisami bhp i p.poż.
2) Ścisłej współpracy z zarządzającym obiektem,
3) Przeszkolenia i instruktażu personelu obsługi użytkownika wykonanego przedmiotu zamówienia,
w zakresie niezbędnym do prowadzenia właściwej eksploatacji,
4) Dołączenia instrukcji obsługi oraz gwarancji producenta agregatu.
3. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu umowy.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na bardzo dobrą jakość użytych materiałów oraz wysoką
jakość wykonanych robót objętych przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy liczony od daty podpisania
końcowego protokołu odbioru robót, z tym, że dla materiałów i urządzeń okres ten nie będzie krótszy niż
gwarancja udzielana przez producenta. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego warunki gwarancji
producentów użytych materiałów w ramach wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§5
1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy:
cenę netto:........................................................................................................................................zł
słownie netto: ...................................................................................................................................zł
cenę brutto:......................................................................................................................................zł
słownie brutto: ..................................................................................................................................zł
podatek VAT:………………………...……..……………………………………..........................zł
słownie podatek VAT:.......................................................................................................................zł
2. Cena brutto za roboty budowlane została określona w ofercie Wykonawcy z dnia ………… .
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury stanowi załączony oryginał protokołu odbioru robót podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (przyjęty bez wad i usterek).
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień
zwłoki,
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 0,05 %
wynagrodzenia określonego w § 5.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej
kary umownej.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona
szkoda przekracza kary umowne.
§7
1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą osoby
upoważnione przez Wójta Gminy Kawęczyn tj.:Elżbieta Tomczak tel. 63 288 59 29, Malwina Jasiak tel.
63 288 59 29
2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie:
……………………………………..……………telefon nr ……………………………………….
§8
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie
pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
.........................................

WYKONAWCA
..........................................

