Zał. nr 1

pieczątka oferenta

dnia..............................

OFERTA
Urząd Miasta
w Kostrzynie nad Odrą

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego
realizowanego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. z póź. zmianami), a dotyczącego:
wymiana piasku w piaskownicach oraz nawierzchni na placu zabaw w Parku Miejskim
w Kostrzynie nad Odrą

składamy ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto....................................... ........................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
.........................................................................z ł.
Cena brutto ............................................................................................... ..........................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
...................................................................................... ..........................................................
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym,
warunki, w tym związanie ofertą w terminie do dnia………….…………
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
4. Do oferty załączam:
- próbkę piasku w ilości nie więcej niż 0,2 kg
- oświadczenie
- tabelaryczne wyliczenie kosztów- zał. nr 2

............................................................
podpis osoby upoważnionej

Zał. nr 2
Tabelaryczne wyliczenie kosztów
Lp.
1.
2
3

Miejsce wybrania i
wymiany piasku
Piaskownica (wymiana)
o wymiarach 1,5mx1,5m
(pow. 2,25m2)
Piaskownica (wymiana)
o wymiarach 2,0mx2,0m
(pow. 4m2)
Piaskownica (wymiana)
o wymiarach 2,6mx2,6m
(pow. 6,76m2)

Ilość
w szt.
1

Ilość piasku Kwota netto*
w tonach

Podatek
VAT

1
1

4

Piaskownica (wymiana)
o wymiarach 3,1mx3,1m
(pow. 172,98m2)

5

Wiata dla psów

1

6

Nawierzchnia (wymiana)
pl.zabaw dla małych dzieci
ok. 86m2

1

18

Razem kwota brutto

*Cena jednostkowa 1 tony piasku wynosi……………………..…. zł netto

Kwota brutto

.................................... dnia …………
…………………………………………..
(pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków zawartych w zapytaniu ofertowym
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na

wymiana piasku w piaskownicach oraz nawierzchni na placu zabaw w Parku Miejskim
w Kostrzynie nad Odrą
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
reprezentując firmę ..............................................................................................................................
........................................................................................................ ......................
jako upoważniony w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że :
I Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym zamawiającego,
dotyczące w szczególności :
1) posiadania wiedzy i doświadczenia
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
4) posiadania ubezpieczenia OC.
II Jednocześnie oświadczam/my, że
- w stosunku do firmy, którą reprezentuję nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości1 ( firma
po ogłoszeniu upadłości zawarła układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego )1
- firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne1, ( firma uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu )1
- osoby fizyczne, wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka
organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączamy wszystkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że
-dokonałem/-am oględzin, wizji lokalnej obiektu przed sporządzeniem oferty celem
uwzględnienia wszelkich kosztów realizacji zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia,
-zapoznałem/-am się z istotnymi warunkami zmówienia określonymi w zapytaniu ofertowym.
-zapoznałem/-am się ze wzorem umowy
....................................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

1

niepotrzebne skreślić

projekt

UMOWA Nr GK.7031…..2015.WL
zawarta w dniu ………………….. 2015 r. w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy Miastem
Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Graniczna 2
reprezentowanym przez
Burmistrza Miasta – dr Andrzej Kunt
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Janiny Rapacz
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a ………………………. działającym pod firmą ………………………. w oparciu o wpis do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z siedzibą przy ul………………… ……….
NIP ……………………..zwanym dalej „Wykonawcą” zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 przedmiot umowy
1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi na terenie
Miasta Kostrzyn nad Odrą polegającej na:
a) wymianie piasku w 21 piaskownicach
b) wymianie piasku z nawierzchni małego placu zabaw w Parku Miejskim,
c) wymiana piasku w wiacie dla psów przy ul.Granicznej.
Wykaz wraz z pomiarami stanowi załącznik do umowy.
2. Prace, o których mowa w ust.1 obejmują:
a) wybranie piasku do głębokości 30cm licząc od krawędzi piaskownicy lub obrzeża placu
oraz do głębokości 10 cm od krawędzi obrzeża ogrodzenia wiaty,
b) utylizację wybranego piasku,
c) uzupełnienie piaskownic, placu i wiaty czystym piaskiem do głębokości 5 cm liczonej od
krawędzi,
d) wyrównanie powierzchni piasku,
e) uporządkowanie terenu.
§ 2 wykonanie przedmiotu umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, przy użyciu
własnego sprzętu oraz z własnych materiałów, przy czym użyty piasek powinien być zgodny
z przedstawionym do przetargu tj. być biało-żółty o wielkości ziarna 0,1-2,5 mm.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w sposób zapewniający
bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i osób postronnych.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki i następstwa zdarzeń wynikłych
wskutek nienależytego wykonywania prac objętych niniejszą umową, a zwłaszcza za
nienależyte zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót.
5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej
oraz sztuką budowlaną,
b) najwyższą starannością zapewniając wysoką jakość wykonywanych prac.
§ 3 odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca o terminie rozpoczęcia prac powiadomi Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do
odbioru końcowego. Warunkiem skutecznego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest
faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych Umową oraz usunięcie wszelkich wad
stwierdzonych w toku realizacji.
3. Dniem zakończenia robót jest dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,
którego zał. jest potwierdzenie utylizacji wybranego piasku zgodnie z obowiązującymi, w tym

-2zakresie przepisami. W protokole Wykonawca zobowiązany jest podać ilość wybranego
i wywiezionego oraz zakupionego piasku.
§ 4 terminy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie do 11.05.2015r.
§ 5 nadzór nad realizacją umowy
1. Ze strony Wykonawcy roboty nadzorował będzie : ……………………………..
2. Ze strony Zamawiającego roboty nadzorował będzie ……………………….
§ 6 wynagrodzenie
1.Szacunkowa wartość umowy wynosi ………………… zł netto plus podatek 23% VAT, co
stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości ………………… zł brutto (słownie:
……………………….).
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od ilości zużytego do realizacji
umowy piasku.
3. Cena jednostkowa 1 tony zużytego do wykonania zadania piasku wynosi …….. zł netto
plus podatek 23% VAT, co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości ………………… zł
brutto (słownie: ……………………….) i nie podlega zmianie.
Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz uwzględniać
koszty robót pomocniczych (np. sprzątanie po zakończeniu robót, transport, składowanie
materiałów i utylizacja piasku wybranego).
4.Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
NIP 599 277 13 28
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest karta przekazania odpadu oraz protokół odbioru prac z
wykazaną ilością rzeczywistego zużycia piasku.
§ 7 kary umowne
1. Strony ustalają, że formą odszkodowania za niewywiązanie się z warunków umowy będą
niżej wymienione kary umowne:
a) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary w wysokości 30% wartości
brutto umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które sam ponosi
odpowiedzialność,
b) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary Zamawiającemu w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30% wartości brutto
umowy.
c) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary Zamawiającemu w przypadku opóźnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto umowy, za każdy dzień
zwłoki liczony od dnia następnego,
2. W sytuacji gdy kary umowne ustanowione w ust.1 nie pokrywają szkody, stronom
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 8 postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień ustalonych w niniejszej umowie może nastąpić wyłącznie w formie
pisemnej w postaci aneksu za zgodą obu stron.
2. W sporach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo siedzibie Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron .
WYKONAWCA :
ZAMAWIAJ ĄCY

Załącznik do umowy………………..

I. PIASKOWNICE
1) o wymiarach 1,5m x 1,5m
- Os. Szumiłowo
2) o wymiarach 2m x 2m
- Park Lwa
3) o wymiarach 2,6m x 2,6m
- Park EKO
4) o wymiarach 3,1m x 3,1m
- Os.Mieszka I
- Os.Leśne
- Os.Warniki
- Os.Drzewice
- Osiedle B
- ul.Słoneczna
- ul.Orła Białego
- ul.Krótka
- ul.Osiedlowa
- Os.Słowiańskie
- ul.Chemików
- ul.Chopina

– 2 szt
– 2 szt
– 1 szt
– 1 szt
– 1 szt
– 1 szt
– 1 szt
– 2 szt
– 3 szt
– 2 szt
- 1 szt
- 1 szt

RAZEM 21 szt.

II. Plac zabaw w Parku Miejskim o pow. 86m2

III. Wiata dla psów przy ul.Granicznej o pow. 13m2

