
Przywidz, dnia 11.08.2011 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zadanie pn: 

 

„Wykonanie termomodernizacji remizy OSP w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz”. 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do niniejszego postępowania nie stosuje się 

procedur przewidzianych ustawą. 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane związane z 

termomodernizacją remizy OSP w Jodłownie oraz wymianą wrót garażowych. 

2. Zakres robót określa przedmiar robót (załącznik nr 3). 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne są w Urzędzie 

Gminy Przywidz (pokój 3.1. tel. (58) 682 50 69). 

 
 

Kryteria wyboru ofert: 

Cena – 100% 
 

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty w formie pisemnej (załącznik nr 1) należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Przywidz             

ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz , pok. nr 2.4 (Sekretariat), do dnia 26.08.2011 r., godz. 15 
30

 
 

Do oferty należy dołączyć: 

1. Kosztorys ofertowy pełny sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

 

 

Wójt Gminy Przywidz 

 

Marek Zimakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa:  ........................................................................................... 

Siedziba:  ........................................................................................... 

Województwo: ........................................................................................... 

Osoba do kontaktu: ........................................................................................... 

Nr telefonu/faksu. ........................................................................................... 

Nr telefonu kom.  ........................................................................................... 

e-mail   ........................................................................................... 

internet: http:// ........................................................................................... 

Nr konta bankowego: ........................................................................................... 

nr NIP   ........................................................................................... 

nr REGON  ........................................................................................... 

 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Przywidz 

ul. Gdańska 8, 83-047 Przywidz 

NIP 591-12-92-435 

REGON 191674990 

Tel.: (58) 682 51 46,  faks: (58) 682 52 25 

sekretariat@przywidz.pl 

www.urzad.przywidz.pl 

Godziny urzędowania: pn. –wt. i czw.- pt. od 7
30

 do 15
30

, środa od 9
00

 do 17
00

 

 

 

I. Zobowiązania Wykonawcy 

Zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  

„Wykonanie termomodernizacji remizy OSP w miejscowości Jodłowno, gmina Przywidz”. 

 

za kwotę : 

cena netto............................................................................................................zł 

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

podatek VAT.......................................................................................................zł 

cena brutto...........................................................................................................zł 

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

Cena jest stała i niezmienna przez cały okres trwania umowy.  

mailto:sekretariat@przywidz.pl


 

Termin wykonania robót: 45  dni od dnia podpisania umowy 

 

II. Oświadczenia Wykonawcy: 

Oświadczam, że: 

a) dokonałem wizji lokalnej, zapoznałem się z dokumentacją, którą udostępnił Zamawiający 

i nie mam do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania 

oferty; 

b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

c) posiadam wiedzę i doświadczenie; 

d) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

f) akceptuję ciążące na mnie zobowiązania określone w dokumentacji przygotowanej przez 

Zamawiającego oraz proponowany wzór umowy (załącznik nr 4); 

g) nie zalegam z uiszczaniem podatków; 

h) nie zalegam z uiszczaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

osób zatrudnionych w firmie; 

i) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

j) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do jej zawarcia na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

k) uważam się za związanego niniejsza ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do 

składania ofert. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego do oferty załączam: 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- ....................................................................... 

- …………………………………………….. 

- …………………………………………….. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej. 

 

 

--------------------------------------    ---------------------------------- 
                Miejscowość, data       (imię i nazwisko) 

czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy lub podpis i pieczątka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa:   ........................................................................................... 

Adres Wykonawcy:  ........................................................................................... 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT ROBÓT 

REMONTOWO - BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca ma wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jako 

wykonawca lub podwykonawca roboty remontowo – budowlane związane z termomodernizacją. 

 

Lp. Odbiorca / Miejsce 

wykonania* 

Wartość Zakres przedmiotowy Daty 

rozp./zakończenia 

1 

 

    

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

 

RAZEM 

   

 

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty 

wykazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone (np. referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty 

potwierdzające ww. warunek). 

 

 

 

 

 

--------------------------------------    ---------------------------------- 
                Miejscowość, data       (imię i nazwisko) 

czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy lub podpis i pieczątka 
 

 



Załącznik nr 4 

 

 

Wzór Umowy nr…………………… 
zwana dalej Umową 

 

w dniu .......2011r. pomiędzy:  

Gminą Przywidz z siedzibą przy ul. Gdańskiej 7 83-047 Przywidz   

NIP 591-12-92-435 REGON 191674990 

reprezentowaną przez:  

Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a: 

 

Firmą........................................................................................................, mającą swoją siedzibę: 

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

zarejestrowaną w................................... pod nr.........., nr NIP ................REGON ,  

reprezentowaną przez : 

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

…………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą,  

została zawarta Umowa (zwana dalej Umową) o  treści następującej: 

 

§ 1 

 

Zamawiający oświadcza , że dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w trybie 

art. 4 p. 8 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 795) - zwanej dalej 

ustawą. 

 

§ 2 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowe budynku 

Remizy OSP w Jodłownie ul. Kasztanowa 21.  Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót 

(załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty) i specyfikacja techniczna.  

 

§ 3 

 

Obowiązki kierownika budowy, określone w Ustawie Prawo Budowlane, w ramach wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy będzie wykonywał: 

............................................................................   upr. bud ..................... 

 

§ 4 

 

Prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy określone w § 2 muszą być zgodne z 

dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją (zgodnie z przedmiarem robót – załącznik nr 3 

do zaproszenia do złożenia oferty i specyfikacją techniczną). 

 

 

 

 

§ 5 



 

Zamawiający powoła inspektora nadzoru robót:  

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

Zakres działania inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 6 

 

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień....................., a zakończenia realizacji robót 

będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień ………………. Zamawiający 

przewiduje możliwość przedłużenia robót ze względu na warunki pogodowe , co musi być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

§ 7 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, w celu wykonania prac, o których mowa 

w § 2 niniejszej umowy do dnia ...........2011 r. 

 

§ 8 

 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie wykonywanych robót należyty ład i 

porządek. Ponadto uporządkuje teren robót najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 

 

§ 9 

 

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne za terminowe i zgodne z 

postanowieniami § 2, § 6 Umowy, jej wykonanie przez Wykonawcę na: 

 

kwotę netto....................................zł 

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

 

podatek VAT ................ zł. 

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

 

kwotę brutto.................................... zł 

(słownie.............................................................................................................................) 

 

§ 10 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne ; 

1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości Umowy     

za każdy dzień zwłoki, 

2. nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony    

od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. 

3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25% wartości Umowy. 

 

 

 

 



§ 11 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

- za zwłokę w przekazaniu miejsca robót w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, 

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

   25% wartości Umowy 

2. Przez wartość Umowy lub wynagrodzenie umowne, o których mowa w § 10 i § 11 

umowy należy rozumieć wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 9 niniejszej 

Umowy. 

 

§ 12 

 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 13 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

Zamawiający korzystając z przysługującego mu uprawnienia wynikającego z art. 145 ust. 1 

Ustawy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawcy przysługuje w takim przypadku żądanie zapłaty wynagrodzenia 

za wykonana część Umowy. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru przedmiotu Umowy wpisem do dziennika 

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed data odbioru robót. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to 

Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do 

usunięcia Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

    Umowy, 

b) odstąpić od Umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez okres 36 miesięcy, 

począwszy od daty odbioru końcowego robót. 

 

§ 15 

 

Rozliczenie za przedmiot Umowy nastąpi fakturą końcową na podstawie protokółu 

odbioru końcowego podpisanego przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. 

 

§ 16 

 

Należność zostanie uregulowana przelewem na podstawie faktury końcowej, w terminie 21 

dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru końcowego. 

 

 

 

 



§ 17 

 

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek             

w wysokości ustawowej. 

 

§ 18 

 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 19 

 

Zaproszenie do złożenia oferty oraz oferta wraz z załącznikami stanowią integralną część 

Umowy. W przypadkach nie określonych postanowieniami Umowy i załącznika stosuje się 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 20 

 

Do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy ustala się Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 21 

 

Umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 ZAMAWIAJACY:                WYKONAWCA: 

 


