Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA CENOWA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.
„wykonanie prac geodezyjnych
na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie ”

………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)

z siedzibą ……………………………………………………………………………................
tel. …………………….. fax …………………. e-mail …………………………………….
1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za następującą cenę:

*Zadanie Nr 1
………………………...zł netto + podatek VAT .....................zł/
cena brutto: ……………………………………………………………….
Słownie cena brutto: ………………………………………………………

*Zadanie Nr 2
………………………...zł netto + podatek VAT .....................zł/
cena brutto: ……………………………………………………………….
Słownie cena brutto: ………………………………………………………

*Zadanie Nr 3
………………………...zł netto + podatek VAT .....................zł/
cena brutto: ……………………………………………………………….
Słownie cena brutto: ………………………………………………………
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że dokonaliśmy analizy zamówienia.
4. Oferta została złożona na …………. zapisanych, trwale spiętych i kolejno
ponumerowanych stronach od nr ……… do nr …………

……..…………………………................
/Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych/

1

Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego trybie przetargu nieograniczonego na:
„wykonanie prac geodezyjnych
na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie ”

1. posiadam uprawnienia do wykonywania 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 wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie zalegam w płatnościach podatku do Urzędu Skarbowego i opłat w ZUS.

……………………………………………..
/podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„wykonanie prac geodezyjnych
na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie ”

Nie występują w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania , o których mowa w
art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

……………………………………………..
/podpis Wykonawcy/
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Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr ….. / 2011
W dniu …………….. 2011 r. w Kołbaskowie pomiędzy
Gminą Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo reprezentowaną przez:
Małgorzatę Schwarz – Wójta Gminy Kołbaskowo

zwanym dalej w tekście „ZAMAWIAJĄCYM”
a ………………………..
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. z
późn. zm., została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne polegające na:
2. Poszczególne prace będą na bieżąco konsultowane z pracownikiem Urzędu Gminy
Kołbaskowo p.Haliną Siemaszko.
3. Wyżej wymienione prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a
w szczególności ustawy z dn. 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy z
dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 2 TERMINY REALIZACJI
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 6
miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 3 ODBIÓR
Odbiór końcowy pracy będącej przedmiotem zamówienia zostanie dokonany w terminie do 14
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości zakończenia prac.

§ 4 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości: ……………….. zł brutto
Słownie: ……………………………………………………………………………, obejmującej
wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
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§ 5 ZASADY PŁATNOŚCI
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w następujących częściach:
1.1. 80% wartości umowy po podpisaniu protokołu okazania granic,
1.2. 20% wartości umowy po przyjęciu dokumentów przez Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezji i Kartografii.
2. Rozliczenie wykonania zlecenia realizowanego w ramach niniejszej umowy nastąpi na
podstawie faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
4. Faktury VAT Wykonawcy realizowane będą przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty
ich otrzymania przez Zamawiającego. Za termin zapłaty powyższych faktur uważa się
dzień dokonania przelewu na rachunek Wykonawcy.
§ 6 KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) zwłokę w wykonaniu poszczególnych zleceń – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
przysługującego za określone zlecenie, za każdy dzień zwłoki,
2) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 3000 zł
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany postanowień w nin. umowie i jej załącznikach wymagają pod rygorem
nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestiach
dotyczących terminu wykonania, jeśli termin wykonania usługi będzie musiał zostać
przesunięty z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca ma
obowiązek przedstawić dokumenty z których będzie wynikała konieczność przedłużenia
terminu wykonania.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem
jednego egzemplarza dla Wykonawcy i dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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