
         zał. nr 1 
 

OFERTA PRZETARGOWA 

Zadanie:  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Pogorzelica, Gmina Rewal 
 
Zamawiający:  Gmina Rewal  
                       ul. Mickiewicza 19 
                       72 – 344 Rewal 
 
Wykonawca:     
............................................................................................................................................................... 
                             
............................................................................................................................................................... 
                             
............................................................................................................................................................... 
 
REGON .................................... NIP ................................. tel ............................... 
fax............................. Województwo ............................................................ 
 
1. Po zapoznaniu się z Dokumentami Przetargowymi dotyczącymi opracowania oferty tj. ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  my niŜej podpisani oferujemy wykonanie 
pełnego zakresu prac  zgodnie z ww. Dokumentami  Przetargowymi.                                                                                        

� Oferowana cena ryczałtowa brutto wynosi:  
 
    brutto............................................................................. zł    
 
    
słownie:............................................................................................................................................... 
     
 

1. Załączniki nr ...............................................  stanowią integralną część naszej Oferty 
Przetargowej. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym: 
 

a. I etap w terminie do ................................................................... 

b. II etap w terminie do ................................................................. 

c. III etap w terminie do ................................................................. 

d. IV etap w terminie do ................................................................. 

3. W przypadku przyjęcia naszej Oferty Przetargowej, zobowiązujemy się po podpisaniu umowy, 
wykonać przedmiot przetargu w terminach ustalonych w załączonym harmonogramie. 

4. Nasza Oferta Przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni, liczonych od dnia upływu 
terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy do wiadomości 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ramowym projekcie umowy 
istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

 



 
6. Podwykonawcą będzie firma ....................................................................................., która 

wykona  następujący zakres zamówienia ......................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
Data ....................... 2010 r.           ...... ................................................................ 

(podpis i pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 
 
 
   zał. nr 3 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzelica, 

Gmina Rewal, Ŝe: 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. Znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej naleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach 
wskazanych w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655 ze zm.). 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 

 



 
          zał. nr 4 

UMOWA Nr ID/3410/25/10 
 

zawarta w dniu ................................  
pomiędzy:  
 Gminą Rewal reprezentowaną przez: 
1. Wójta Gminy Roberta Skraburskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym” ,  
a  

1.  .....................  
(nazwa firmy, forma prawna, adres siedziby, nr KRS, kapitał zakładowy) 
 
NIP   ,  REGON  reprezentowana przez 
2. .......... 
3. ........... 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą ” . 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 ze zm.) na: Sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogorzelica, Gmina Rewal w trybie 
przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP numer 195899-2010 z dnia  22.07.2010 r., została 
zawarta niniejsza umowa. 
 

§ 1. 
I  Wykonawca podejmuje się opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Pogorzelica, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/194/04 Rady Gminy w Rewalu z dnia 
28 maja 2004 r. 
II. Zakres opracowania: 
1. wykonanie podkładów geodezyjnych i opracowania ekofizjograficznego dla terenu objętego 

ww. uchwałami Rady Gminy, 
2. wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnego z 

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( 
Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

3. wykonanie dokumentacji prac planistycznych. 
III. Wymienione w ust. 1 opracowanie wykonane zostanie w 4 egz. oraz w 1 egz. w formie 
umoŜliwiającej publikację w dzienniku urzędowym oraz w 1 egz. w formie zapisu elektronicznego. 
 
 

§ 2. 
1. Za wykonanie zadania określonego w § 1 Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w  
    wysokości brutto: ........................................................................ słownie: .................................... 
 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie  w czterech ratach: 

       -    pierwsza rata za zakończenie I etapu - 30% wynagrodzenia, 
- druga rata na zakończenie II etapu – 20% wynagrodzenia, 
- trzecia rata na zakończenie III etapu – 30% wynagrodzenia, 
- czwarta rata na zakończenie IV etapu – 20 % wynagrodzenia. 



 
 

§ 3. 
1. Termin wykonania I etapu, za który rozumie się wykonanie podkładów geodezyjnych i 

ekofizjografii ustala się na dzień: ..................................................... 
2. Termin wykonania II etapu, za który rozumie się wykonanie projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego ustala się na dzień: ..................................................... 
3. Termin wykonania III etapu, za który rozumie się dokonanie uzgodnień wraz z wyłoŜeniem 

planu do publicznego wglądu ustala się na dzień: ..................................................... 
4. Termin wykonania IV etapu, za który rozumie się dzień wejścia w Ŝycie uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Pobierowo i 
Pustkowo -30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego, lecz nie później niŜ do 12 miesięcy do podpisania niniejszej umowy. 

5.   Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac określa harmonogram realizacji zadania,   
      stanowiący załącznik nr 1 do umowy.   
6.   Zamawiający przewiduje moŜliwość wydłuŜenia terminu realizacji  zadania w sytuacji  
      niedotrzymania ustawowych terminów wydania dokumentów formalnych (np. decyzje,  
      postanowienia itp.) przez urzędy. 
 
 

§ 4. 
1. Przy opracowywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać procedury   
   określonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  
    przestrzennym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 80, poz. 717 ). 
2. Wykonawca wykona opracowanie ekofizjograficzne, zgodne z rozporządzeniem Ministra  
    Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych ( Dz. U. Nr 155,  
    poz. 1298 ). 
 

§ 5. 
Wykonawca zastrzega sobie prawo, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, przydzielania 
elementów opracowania Podwykonawcom, w ramach kwoty określonej w § 2, równocześnie 
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość ich wykonania. 
 

§ 6. 
1. Wymienione w § 3 etapy  opracowania wraz z odpowiadającymi im opracowaniami 

studialnymi i materiałami wejściowymi do opracowania zmiany planu zostaną przekazane 
Zamawiającemu za pisemnym pokwitowaniem. W terminie 14 dni, od dnia otrzymania 
opracowania, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zgłaszania zastrzeŜeń  w formie 
protokółu rozbieŜności. 

2. Po uwzględnieniu przez Wykonawcę (w ustalonym terminie) zgłaszanych przez 
Zamawiającego zastrzeŜeń, strony podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. Po podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego bez uwag, Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu fakturę, za kaŜdy etap, płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na 
konto Wykonawcy podane na fakturze. 

 
 

§ 7. 
1.   Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia Wykonawcy dostępu do materiałów własnych Urzędu Gminy w Rewalu, 
mających związek z opracowywanym tematem, 



b) udzielenia pomocy w uzyskaniu materiałów w innych jednostkach organizacyjnych oraz w 
dostępie do terenów i obiektów objętych planem, 

c) publikacji  wymaganych prawem obwieszczeń w prasie lokalnej, 
d) udostępnienia pomieszczeń celem przeprowadzenia niezbędnych spotkań  i uzgodnień . 

2.  Koszty wykonania czynności wymienionych w punktach 1-4 obciąŜają Zamawiającego. 
 

§ 8. 
Wykonawca przygotowuje wszelkie dokumenty związane z podjęciem i prowadzeniem prac 
planistycznych od chwili podpisania umowy do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego, w tym między innymi: komunikaty, obwieszczenia, 
zawiadomienia, wykazy, wystąpienia do podmiotów i organów uzgadniających i opiniujących itd.  
 

§ 9. 
W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynikającej z winy Wykonawcy kaŜdego z 
etapów  lub zwłoki w usunięciu wad (usterek) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za kaŜdy 
rozpoczęty dzień zwłoki  

 
 

§ 10. 
W przypadku niedotrzymania terminów z przyczyn proceduralnych wynikających z ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strony za obopólnym 
porozumieniem ustalą nowe terminy bez zwiększania wynagrodzenia za prace projektowe. 

 
§ 11. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
1. Przepisy Kodeksu Cywilnego, 
2. Przepisy Ustawy o Prawie Autorskim – z wyłączeniem części opracowania stanowiącej prawo 

gminne,  
3. Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12. 
Wszelkie zmiany umowy mogą następować jedynie za zgodą stron wyraŜoną na piśmie w formie 
aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 13. 
We wszystkich sprawach spornych wynikających z umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 2 
Wykonawca. 
 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA                                                                                                                                                                                                   
 
 


