Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY
na dostawę:
„Zakup urządzeń technicznych dla budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości
Kosowo”

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Nr telefonu/faks

nr NIP
nr REGON

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w zapytaniu
ofertowym:
1. Za cenę łączną:
Cena wykonania zamówienia brutto

………………………………….. złotych

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

Wartość podatku VAT

………………………………….. złotych

(słownie: ………………………………………………………………………. złotych

w tym:
dostawa agregatu prądotwórczego - cena brutto ………………… złotych
dostawa sprężarki powietrza

- cena brutto ………………… złotych

2. Gwarancja jakości:
Długość okresu udzielonej gwarancji: ……………….. miesięcy
Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, a w szczególności z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,
b) uzyskałem przed złożeniem oferty niezbędne informacje służące prawidłowej wycenie
przedmiotu zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz
wszelkich czynników mogących mieć wpływ na złożoną ofertę,
c) uważam się związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
d) akceptuję dołączony do zapytania ofertowego projekt umowy,
Załącznikami do oferty są:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
4. ……………………………………
5. ……………………………………

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 2

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW

Przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość brutto

Data realizacji

Nazwa i adres Inwestora

Do powyższego wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że dostawa została zrealizowana
zgodnie z zawartą umową lub zleceniem.

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 3

………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na dostawę:
„Zakup urządzeń technicznych dla budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości
Kosowo”
oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o
których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r.
poz. 349 z poźn. zm.)

………………………………………………
/podpis przedstawiciela Wykonawcy/

…………………………, dnia ……………
miejscowość

Załącznik Nr 4
UMOWA (projekt)
Zawarta w dniu .................. r. w Gostyniu pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń ul. Nad
Kanią 77
reprezentowaną przez:
.............................................. - .......................................
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
.............................................. - .......................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń technicznych dla budynku stacji uzdatniania wody
w miejscowości Kosowo, zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym, programie
funkcjonalno - użytkowym i przedstawioną ofertą.
§2
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 15.01.2018 r.

1.

2.
3.
4.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zgodną z kwotą
przedstawioną w ofercie tj:
………………. złotych
(słownie: ………………………………………………………………………. złotych 00/100)
Cena powyższa uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
Kwota zawarta w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy, w tym
dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń.
Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 14 dni od potwierdzonego odbioru faktury, z
konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
Wykonawca w przypadku opóźnień w zapłacie uprawniony jest do naliczania odsetek
ustawowych.

§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……..
miesięcy.

2. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady
na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
3. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne urządzeń są zgodne z opisem zawartym w
zapytaniu ofertowym oraz programie funkcjonalno - użytkowym.
§5
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących
tytułów i w podanych wysokościach:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości
wynagrodzenia umownego,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wynagrodzenia umownego.
§6
Zmiany umowy mogą odbywać się na zasadach określonych w § 5 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§9
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

