
            Zał. 1   
 

OFERTA  PRZETARGOWA 
 
Przedmiot oferty: 

PRZEBUDOWA TRZECH PRZEPOMPOWNI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE 
NIECHORZA i REWALA W GMINIE REWAL 
 

Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): ............................................................................................................................  
            
              .................................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................................  
 REGON .................................... NIP .............................., tel. ..................................................... 
 województwo ........................................................., email ......................................................... 
1.   Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeżeń 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o f e r u j e m y wykonanie 

zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co 

do procedury udzielenia zamówienia.   
2.  Oferowana cena ryczałtowa wynosi:   ................................ PLN brutto, netto ........................... PLN 

      VAT ................. PLN (słownie brutto: .......................................................................................PLN)  
3.  Zamówienie wykonamy w terminie: do 28.02.2007 r..  
4   Nasza oferta przetargowa zachowuje ważność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5.  Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6.  Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a także zaplecze materiałowo-sprzętowe   
     uprawniające do wykonania przedmiotowej dostawy. 
7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego rejestru,  
b) zaświadczenia z ZUS, US.   
c) załącznik z oświadczeniami, 
d) certyfikaty, atesty i inne dokumenty, foldery i inne materiały opisujące proponowaną dostawę, 
e) polisa lub inny dokument ubezpieczenia. 

8. Oświadczamy, że podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do     
     prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  
 9.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .................................. 
         ....................................................................................................................................................................  
    
 
 
 
 
 
 
          ....................................................................................... 
                    (podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                  

                                              do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 
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             Zał. 2 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy.......................................................................................................... 
 
Telefon.......................................................Fax......................................................... 
 
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 
2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703 z 
2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539 z 2006 r. Nr 79, poz. 551), oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadam niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami  

zdolnymi  do wykonywania zamówienia, 
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
   ................................................                                                                          ...........................................................                                                    
                 data                                                                                                      /podpis i pieczątka wykonawcy 
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Umowa  nr  BUS/3410/32/06 

 
W dniu ........2006 r. zawarto umowę pomiędzy:  
 Gminą w Rewalu ul. Mickiewicza 19 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
1.  Wójta Gminy Rewal Konstantego Tomasza Oświęcimskiego 
    oraz przy kontrasygnacie Skarbnika Ireneusza Jasińskiego  
a 
........ zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez  ... 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19/2004, poz. 177 ze zm.) PRZEBUDOWA TRZECH PRZEPOMPOWNI 
KANALIZACYJNYCH NA TERENIE NIECHORZA I REWALA W GMINIE REWAL, w trybie 
przetargu nieograniczonego, została zawarta niniejsza umowa. 
 
      § 1 
1. Zamawiający zamawia i zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się dostarczyć/ 

wykonać ..................... 
2. Szczegółowy zakres zadania został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy. 
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: do 28.02.2007 r.. 
 

§ 2 
Za wykonany przedmiot zamówienia, wymieniony w § 1, Zamawiający zapłaci przelewem kwotę 

............ zł brutto. w tym ............ zł podatku VAT, w terminie: 
� 30 dni od daty dostarczenia i odebrania przedmiotu umowy i złożenia faktury VAT na konto 

podane na fakturze. 
 

§ 3 
Przedmiot umowy wymieniony w § 1 winien odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom 

oraz posiadać wymagane prawem dokumenty.  
 
      § 4 
Wykonawca przedmiot niniejszej umowy dostarczy, na swój koszt, do Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Pobierowie, tel. 091 38 64 172. 
 
      § 5 
Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy jest pracownik ZWiK w Pobierowie  Józef 

Gandurski 091 38 64 172. 
 
§ 6 

1. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu przechodzi na niego ryzyko przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie trwania transportu - odpowiedzialność za wynikłe 

szkody ponosi Wykonawca. 
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§ 7 

    1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania usługi w wysokości 0,2 % 

wartości brutto umowy,  
b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu  wad w wysokości 0,2% wartości brutto umowy,  

a po bezskutecznym upływie wyznaczonego, 7 dniowego, terminu na usunięcie usterek wysokość  

kar umownych  wzrasta o 150% - za wyjątkiem zwłoki spowodowanej sytuacją wyjątkową. 
2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieterminową zapłatę w wysokości odsetek   
      ustawowych.   
1. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom przysługuje 

prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.    
 

§ 8 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonej rzeczy. 
 
      § 9 
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z dostawą tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał dostarczyć 

produkty w czasie umówionym, Zamawiający może,  po wyznaczeniu dodatkowego terminu od umowy 

odstąpić.   
 

§ 10 
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 
  

   § 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności, w formie aneksu. 
 
      § 12 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT z tytułu wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy bez podpisu Zamawiającego. 
 
       § 13 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
        § 14 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

stron.  
 
                        STRONY 
 
 
 

 


