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…………………………………….  

 (miejscowość, dnia)  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:    Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55  

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:  Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach  

3. Tryb postępowania:      ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ.  

 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY:     ……………………………………………………………………………………………………………   

  

         ……………………………………………………………………………………………………………   

  

NIP: …………………………………..… REGON ……………………………………………..  

  

Nr tel. …………………………………….. email ………………………………………………  

  

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

Wartość netto: ………………………………………………. zł 

Wartość netto: ………………………………………..……. zł 

Słownie (………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

6. Deklaruję ponadto:   

• termin wykonania zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy  

• okres gwarancji:     60 miesięcy  

• warunki płatności:    do 30 dni od złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, 

po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru robót  

  

7. Oświadczam, że:  

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania naszej oferty 

zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 5 i 6, w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego.  

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

  

1. ……………………..………………………………………………..  

2. ……………………..………………………………………………..  

3. ……………………..………………………………………………..  

 

………………………………………………………  

  Data i podpis  
(pieczęć wykonawcy)  
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.................................................                 

(pieczątka firmowa oferenta)        

 

 Przedmiot zamówienia: Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach   

         

O Ś W I A D C Z E N IE  

 Oferent:  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

(nazwa i siedziba firmy, telefon, fax)  

  

 

1. Dysponuję/będę dysponować potencjałem technicznym i osobowym (narzędziami i urządzeniami) 

niezbędnymi do wykonania zamówienia.  

  

2. Udzielam 60-miesięcznej gwarancji na wykonane przeze mnie roboty.   

  

3. Akceptuję załączony wzór umowy  

  

  

.......................................      ........................................................  

miejscowość i data         odpis i pieczęć osób upoważnionych 

 

Wykaz robót 

 

Zakres robót 

 

 

Zamawiający 

 

Wartość robót 

Netto/brutto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.......................................      ........................................................  

miejscowość i data          podpis i pieczęć osób upoważnionych 
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UMOWA Nr BI……………..2022 

zawarta w dniu ………………….. pomiędzy 

 

Gminą Lędziny, z siedzibą w Lędzinach (43-143) przy ul. Lędzińskiej 55, NIP: 646-10-30-597, którą 

reprezentuje:   

Jacek Saternus – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej  

działający na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………….. Burmistrza Miasta Lędziny – 

mgr Krystyny Wróbel, przy kontrasygnacie:  

Skarbnika Miasta – mgr Kingi Drabik 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………………………………………………………………. 

zwany dalej „Wykonawcą”  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 

2 w Lędzinach w zakresie wymiany kotłów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamawiania 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną 

ofertą na kwotę ……………………………………………………….. 

2. Uzgodnione wynagrodzenie jak w pkt1, obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne prowadzenia robót i posiada wymagane 

przepisami uprawnienia do ich wykonania a na elementy ogrodzenia posiada obecnie obowiązujące 

certyfikaty i atesty. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem robót i nie wnosi w tym 

zakresie żadnych zastrzeżeń. 

§ 3 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie 

Inspektor Nadzoru: Jacek Saternus. 

2. Za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny będzie 

…………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga aneksu do Umowy i jest skuteczna z chwilą 

powiadomienia o zmianie drugiej Strony.  

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówionych robót w terminie…………………………. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 60 miesięcy od daty podpisania   

protokołu odbioru robót. 

2. Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

§ 6 

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi protokołem odbioru robót, który wymaga zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego bez uwag i stanowić będzie podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury końcowej. 
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2. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu odbioru do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

4. Zamawiający oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP  

836-175-07-32 

§ 7 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) odmowy wykonania przez Wykonawcę zleconych prac, 

b) zaniechania podjęcia przez Wykonawcę zleconych prac w terminie umożliwiającym ukończenia prac  

w terminie określonym w § 4 ust. 1 

c) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zleconych prac. 

§ 8 

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 7 w wysokości 10% wartości 

zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1,  

b) za każdy dzień opóźnienia w naprawieniu wskazanych wad  – 1% wartości zamówienia wskazanego w § 2 

ust. 1,  

c) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy  – 1% wartości zamówienia brutto, 

2. Zamawiający może domagać się odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej 

na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

1. Zmiany warunków niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej /aneksu/ pod rygorem nieważności 

2. Konieczność wprowadzenia zmian w formie aneksu do Umowy wynikać może z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

§ 10 

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1  

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Nazwa (przedmiot) zamówienia: 

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Lędzinach 

2. Zakres zamówienia: 

1. Demontaż i utylizacja starego kotła gazowego 

2. Zabudowa 1szt. kotła gazowego firmy Viessmann typ Vitocrossal 100 o mocy 200kW wraz z automatyka 

pogodową, 

3. Przebudowa kotłowni dla potrzeb montażu nowego kotła, 

4. Modernizacja systemu kominowego: demontaż starego komina spalinowego o średnicy φ 200mm  oraz montaż 

nowego ze stali kwasoodpornej 

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie koniecznych dopuszczeni, odbiorów itp. 

6. Przeszkolenie personelu obsługi kotłowni,   

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt własny zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów 

gwarancyjnych kotłów przez podmiot posiadający autoryzację producenta do montażu i serwisowania kotłów 

Viessmann. 

3. Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy. 

4. Wydanie gwarancji na okres 5 lat na urządzenia i wykonane roboty. 

5. Zamawiający: Gmina Lędziny ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

6. Lokalizacja: Lędziny ul. Hołdunowska 72 

 

 


