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Załącznik Nr 1 

(pieczątka firmowa Wykonawcy)                                                                                     
 

O F E R T A  
 

Nazwa oferenta: ......................................................................................................... 

 

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

 

Adres:   .......................................................................................................... 

NIP   ......................................... REGON  ......................................... 

Tel./fax.  ......................................... e-mail   ......................................... 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z póź. zm.) na: 

”Wykonanie ogrodzenia SP1” 

 

oferujemy wykonanie  robót objętych przedmiotem zamówienia: 

 

1. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie, przedmiarze i 

specyfikacji za: 

 

   wartość robót netto: ............................................... złotych  

(słownie:……………………………………………........................................................)  

    podatek VAT  .................................złotych 

   wartość robót brutto: ............................................... złotych  

(słownie:……………………………………………........................................................)  

2. Termin realizacji robót: całość zamówienia: 30 dni od podpisania umowy 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiarem i warunkami terenowymi i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od upływu 

terminu składania ofert. 

 

5. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego oraz udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy. 

 
 

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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Załącznik Nr 3 
 

 

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

(pieczątka firmowa oferenta)          

 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N IE 

 

Oferent: 

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

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

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

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax) 

 

 

Przedmiot zamówienia: 

” Wykonanie ogrodzenia SP1” 
 
Dysponuję/będę dysponować potencjałem technicznym (narzędziami i urządzeniami) niezbędnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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Załącznik Nr 4 

 
WZÓR UMOWY 

 
 

UMOWA Nr BI.7031………12.2016 

 

Zawarta w dniu …………………….r. pomiędzy Gminą Lędziny, z siedzibą w Lędzinach 43-143 Lędziny ul. 

Lędzińska 55, , NIP 646-10-30-597, REGON  276258256, zwana w dalszej części Zamawiającym, którego 

reprezentuje: 
 
Burmistrz Miasta Lędziny  -  mgr Krystyna Wróbel  
  

a 

 
…………………………………………………………………………… 
 zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:   
 
Właściciel    - …………………………………. 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ogrodzenie terenu szkoły podstawowej nr 1 

w Lędzinach 

 

§ 2 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionych robót w terminie do 30 dni od podpisania 

umowy 

 

§ 3 

− Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze 

złożoną ofertą na kwotę …………………….. brutto 

(słownie: ……………………………………….).  

2. 2. Uzgodnione wynagrodzenie jak w pkt 1, obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

3. 3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne prowadzenia robót i posiada 

wymagane przepisami uprawnienia do ich wykonania. 

 

§ 4 

− Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 24 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru robót. 

 

− Wykonawca usunie wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wad przez Zamawiającego.  

 
§ 5 

• Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi protokołem odbioru robót, który wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego i stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

• Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 

• Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki. 

• Zamawiający oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 646-

10-30-597 
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§ 6 

• W razie nieterminowego lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu Umowy – 1% wartości wynagrodzenia brutto, 

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek ponad termin wskazany w §4 pkt 2 w ramach 

udzielonej gwarancji, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto. 

• Strona, z winy której nastąpi odstąpienie od umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną z tego tytułu w 

wysokości 10% wartości umownej brutto. 

• Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych K.C. 

 

§ 7 

• Jedynie w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w trakcie jej realizacji Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania prac stwierdzone protokołem 

sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

• Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub części w  razie 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, w szczególności w 

następujących przypadkach: 

1. realizacji przez Wykonawcę umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 

2. zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji Umowy lub oddaniu przedmiotu umowy 

 w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego prawo do odstąpienia od 

Umowy.  

• W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej Zamawiający będzie 

według własnego wyboru uprawniony: 

• do zatrzymania zrealizowanych do dnia wygaśnięcia Umowy przedmiotów dostaw lub robót a 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowania robót stwierdzone 

protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego, 

• Wykonawca na własne ryzyko i koszt przywróci poprzednie warunki.  

• W każdym przypadku wygaśnięcia umowy postanowienia dotyczące gwarancji pozostają w mocy, 

chyba że strony zaproponują inaczej. 

 

§ 8 

Zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 

Budowlanego. 

 

§ 10 

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla zamawiającego oraz 1 dla 

wykonawcy. 

 

 

  

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


