Załącznik nr 1 do Zapytania

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

Adres siedziby
Wykonawcy
NIP Wykonawcy
Telefon do Wykonawcy
E-mail do Wykonawcy
Osoba do kontaktu
(Imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.12.2017 r. pn. „Termomodernizacja budynku/
domu parafialnego w parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Lipnie”
oferuję wykonać przedmiot zamówienia, na warunkach określonymi poniżej:
FORMULARZ OFERTOWY:
Kryterium oceny:
1.Oferuję wykonać roboty budowlane, za kwotę netto obejmująca wszelkie koszty, wynoszącą:
………………….……zł za całość zamówienia, podatek VAT…….%, tj kwota brutto………………….zł
Łączna cena brutto za całość zamówienia słownie:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Na wykonany zakres zamówienia udzielimy………..miesięcy gwarancji
Uwaga: okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 24
miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy).

Oświadczam, iż:
1.

Zaoferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym ewentualny transport

2.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 30.09.2019 r.

3.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni

4.

Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zrealizowania
zamówienia

5.

Zapoznaliśmy się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych

....................................................
/data, miejscowość/

…………………………………………..
/podpis i pieczątka imienna
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do Zapytania

.....................................................................
(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)

………………………….
miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. Termomodernizacja
budynku/ domu parafialnego w parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika
w Lipnie
dotyczące:
a) posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) posiadania potencjału technicznego
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
e) posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania
zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................………
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Załącznik nr 3 do Zapytania

............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

…………………………….
miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. Termomodernizacja
budynku/ domu parafialnego w parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika
w Lipnie
o których mowa w zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż:
1. Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub
kapitałowo, w szczególności poprzez:


uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;



pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy
odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…
(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Umowa Nr …………………………..

zawarta w dniu …………… w Lipnie pomiędzy PARAFIĄ RZYMSKO - KATOLICKĄ BŁ. MICHAŁA KOZALA
BISKUPA MĘCZENNIKA W LIPNIE, ul. 3 Maja 43 , 87-600 Lipno, NIP: 4660119488
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
…………………………… –…………………………………
a
…………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………….

§ 1.
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego,
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Termomodernizacja budynku/ domu parafialnego w
parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Michała Kozala Biskupa Męczennika w Lipnie” zgodnie z zakresem
robót określonych w audycie energetycznym, stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania
ofertowego.
2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, o których mowa w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust.1 umowy.
3. Strony potwierdzają, że oferta wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia
w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót.
5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników,
osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia
osobom trzecim wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami.
6. Wykonawca potwierdza, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
§ 2.
1. Termin przekazania placu budowy dla zadania nastąpi w dniu podpisania umowy
2. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia nastąpi do dnia 30.09.2019 roku.
§ 3.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających,

2) dokonanie odbiorów częściowych po wykonaniu części przedmiotu umowy oraz dokonanie
odbioru końcowego przedmiotu umowy,
3) przekazanie terenu budowy w terminach zawartych w § 2, pkt 1 niniejszej umowy.
§ 4.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) protokolarne przejęcie terenu budowy
2) zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym
komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie placu
budowy,
3) wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami,
warunkami i przepisami,
4) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
5) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy, od daty
protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia,
6) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających
zakryciu, bądź zanikających,
7) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu nie
później niż w dniu odbioru końcowego.
8) przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej, tj. kosztorysu
powykonawczego/lub różnicowego nie później niż w dniu odbioru końcowego,
10) zgłaszanie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i
usunięcie stwierdzonych wad
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
- cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………………… zł,
słownie złotych: …………………………………………………………………..,
w tym podatek VAT w wysokości ….%, tj.: …………………………………… zł,
słownie złotych: ……………………………………………………………………,
wartość netto w wysokości: ……………………………………………………..zł,

słownie złotych: ………………………………………………………………… ..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulega
zmianie w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
§ 6.
1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się na podstawie Faktur VAT za wykonanie całości lub
części robót i po ich odbiorze przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą
umową. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz
z protokołem odbioru wykonanych robót.
3. Zamawiający dokona odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym
zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.
4. Należności wynikające z faktur Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
złożonych fakturach.
§ 7.
1. Osobą odpowiedzialną za roboty budowlane ze strony Wykonawcy jest : ………………
§ 8.
1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru ostatecznego,
składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca usunie je na własny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają swój bieg terminy
na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 9.
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady powstałe w okresie gwarancyjnym w
możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W
przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających usunięcie wady, Wykonawca wystąpi do
Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.
4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust.3, Zamawiający będzie miał
prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim
powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

5.Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu
zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.
§ 10.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki,
2) za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto
naliczane za każdy dzień zwłoki, zgodnie z terminami o których mowa w § 11 ust 3 umowy.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego za które Wykonawca
nie odpowiada w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 11 ust.1.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku :
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
zamawiającego,
2) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe :
1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, która odstąpiła od umowy.
3. Przewiduje dokonanie zmian w treści umowy, jeżeli:
- nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego
prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT), w tym także zmiana
warunków dofinansowania zadania
- nastąpi ograniczenie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
- wystąpi konieczność zmiany kluczowych osób: np. inspektora nadzoru, kierownika budowy, osób
reprezentujących Strony w umowie,

- wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, geologiczne, hydrogeologiczne, wykopaliska, a także
inne przeszkody lub skażenia uniemożliwiające kontynuowanie umowy na przewidzianych warunkach
- wystąpi konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się one niezbędne
§ 12.
1. W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie.
3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

