Poświętne 2017.03.08
DG.7225.5.2017

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie
przekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na
zakup, dostawę, rozładunek oraz rozplantowanie przy pomocy równiarki pospółki na drogach
gminnych i rolniczych na terenie Gminy Poświętne.
Szacunkowe zapotrzebowanie – 1000 m3.
Zakres robót może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
Za bezpieczeństwo przy wykonywaniu ww prac odpowiada Wykonawca.
Opis przedmiotu zamówienia:
W ofercie należy podać cenę jednostkową (cena netto + podatek VAT = cena brutto) oraz wartość
całej oferty ( cena netto + podatek VAT = cena brutto )
Termin wykonania od daty podpisania umowy do 31.12.2017 roku.
Kryterium oceny stanowić będzie cena 100% ( najniższa cena )
Upoważnionym do udzielenia wszelkich informacji dotyczących zadania jest inspektor Andrzej
Roszkowski ( pok. nr 7 ) w godzinach 800 – 1400
tel. (85) 650 13 14.
Ofertę należy złożyć do dnia 20 marca 2017 roku do godziny 1000.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, lub przesłać na
adres: Urząd Gminy Poświętne, 18-112 Poświętne 21.
O wyniku postępowania zostaną Państwo poinformowani pisemnie lub telefonicznie.
Załączniki : druk oferty i projekt umowy

Załącznik nr1 do zapytania cenowego z dnia 8 marca 2017 r.

Gmina Poświętne
18-112 Poświętne
......................................
(pieczątka firmowa)

O F E R T A
Nawiązując do zapytania cenowego z dnia 8 marca 2017 roku.
1. Oferujemy dostarczenie pospółki w ilości 1000 m3 za kwotę:
a) cena netto ..............zł/m3 + …..%VAT..........zł = cena brutto...................zł/m3.
Całkowita wartość: 1000 m3 x ………..zł/m3 netto = …………..zł/netto + ……% Vat………zł
= ……………….cena brutto.
b) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodnie z zapisami
przedstawionymi w zapytaniu cenowym i we wzorze umowy.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem cenowym i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia.
2. Oświadczamy, że załączony do zapytania cenowego projekt umowy ( załącznik nr 2 ) został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
4.*Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
……………………..........................................................................................................................
....
5.*Podwykonawcom nie zamierzamy powierzać wykonania żadnych części zamówienia.
Zamówienie wykonamy sami.
Dane wykonawcy :
Adres: …………………………………………………………………………………………………
NIP …………………………………..REGON ……………………………………………………...
Tel./fax ………………………………… e-mail: ……………………………………………………
……………………… , dnia…………………….

………………………………..
(podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy)

•

- niepotrzebny punkt skreślić

Projekt umowy
U M O W A NR ……………….
zawarta w dniu ………………….. roku w Poświętnem pomiędzy:
Gminą Poświętne reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy

-

Witolda Łapińskiego

-

Anny Zawadzkiej

zwaną dalej „Zamawiającym”:
a …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nie
przekraczającej 30.000 euro z dnia…………… roku, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie w postaci zakupu, dostawy, rozładunku i rozplantowania przy pomocy
równiarki pospółki na drogach gminnych i rolniczych w ilości 1000 m3.
Ilość zamówionego materiału może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
§ 1.
Pospółka w cenie ….. zł ( netto ) za 1 m3 + VAT ……… zł = ……… zł ( brutto ).
Słownie złotych brutto za 1 m3: ……………………………….
1000 m3 x ………. zł netto/m3 = ……. zł + VAT ………. zł = ……………. zł brutto
Wartość umowy: ………. zł netto + …%VAT ……….. zł = ………….. zł brutto.
Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………
§ 2.
Koszty materiału, transportu, rozładunku oraz rozplantowania obciążają Wykonawcę.
Za bezpieczeństwo przy rozładunku odpowiada Wykonawca.
Ceny jednostkowe netto i brutto wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania
umowy, również w odniesieniu do stawki VAT.
§ 3.
Wykonawca będzie dostarczał towar w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31grudnia 2017
roku.
§ 4.
Towar będzie dostarczany w dni urzędowania Urzędu Gminy w Poświętnem , a odbiór będzie
dokonywany przez pracownika tut. urzędu lub sołtysa danej wsi.

§ 5.
Towar będzie dostarczony nie później niż w trzecim dniu od daty zgłoszenia zapotrzebowania.
§ 6.
Należność będzie regulowana przelewem po dostarczeniu partii towaru, udokumentowaniu
faktycznej dostawy, oraz przyjęciu kruszywa przez pracownika urzędu, w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§ 7.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu:
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonej zapłaty za daną partię
towaru za każdy dzień zwłoki .
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Zamawiający:

W y k o n a w c a:

