
GMINA Ul'OCZNO 
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opocznc 
tel. (0-44) 7363100, fax (0-44) 7363111 

NIP: 76g- l 7 l-7'\. 7/'. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na dostawę i montaż bram w budynku garażu 
Urzędzie Miejskim w Opocznie ul. Staromiejska 6 

Zamawiający: Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6, 
26-300 Opoczno NIP 768-171-75-75 

I. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę 
oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 11 Oferta na 
realizację zadania: dostawa i montaż bram w budynku garażu Urzędu Miejskiego w 
Opocznie ul. Staromiejska 6." 
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 

li. Opis przedmiotu zamówienia: 
• demontaż dwóch bram uchylnych o wymiarach 2x2,40 m, 
• powiększenie poprzez podwyższenie o 40 cm ( do wysokości 2,40 m) i 

poszerzenie o 50 cm (do 2,90 m) dwóch otworów z wykonaniem dwóch 
nadproży, 

• zamontowanie dwóch metalowych bram segmentowych w kolorze 
brązowym. 

Powyższe prace wykonawca wykona z materiałów własnych w terminie do dnia 30 
listopada 2014 r. 

Ili. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Cena, kryterium wagowe: 100 .% 

IV. Opis sposobu obliczania ceny: 
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca 
jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej 
będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek V AT. 

V. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę 

budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie 
podlegała waloryzacji( podać klauzulę ). 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 października 2014 r. do godz.12 °0 w 
siedzibie Zamawiającego ul. Staromiejska 6 pok. Nr 8 
w zamkniętej ko percie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana 
przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona bez 
otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może 
złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożona 
przez siebie ofertę przed u pływem term i u wyznaczonego na składanie ofert. 

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. 
Staranięjska6, pok. 10, budynek główny. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pan Kazimierz Kożuchowski, 
tel. 44 7363105 

Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
W terminie do 4 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, 
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do 
podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

Załączniki: 

1 . Projekt umowy 
3 . ..................... . 



Umowa Nr ......... . 

zawarta dnia .................... pomiędzy; 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

-PROJEKT-

firmą: ...................................................... .Jwpis do rejestru nr.„.„„„„„„„„„„„„„„ 

reprezentowaną przez: 

zwaną dalej Wnioskodawcą. 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.jedn .Dz. U. 2013 poz.907 ze zm.), na podst. art. 4 pkt 

8 cytowanej ustawy. 

§2 

I. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie 

na: dostawę i montaż dwóch bram w budynku garażu Urzędu 

Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia 

oferty .. 

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata od terminu wykonania 

zamówienia, o którym mowa w §3. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 

w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. 

2 Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. dostarczenie, postawienie do 

dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia). 

§4 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi. „ „ „ „ „ „ „ zł netto 

+Vat ... % (tj„ ... „ .. „ „ .. zł) czyli łącznie brutto ......... zł (słownie ................ . 

„ .••• „ .... „ .... „. „. „ ....... „ .... „ .... „ ..... „ „. „ .... „ ....... „ ....... „ .... „.zł). 

2. Kwota określona w ust. 1jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2. 



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko 

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 

związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

§5 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w ciągu 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

2 Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

• zwłoki w wykonani u umowy w wysokości O, 1'/o wynagrodzenia brutto 

określonego § 4 każdy dzień zwłoki, 

• zwłoki w usunięciu wad w wysokości O, 1'/o wynagrodzenia brutto 

określonego § 4 za każdy dzień zwłoki, 

• odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci za wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od 

kalendarzowych dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej 

kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

§8 

W sprawach nie unormowanych umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem 

nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych 

przedstawicieli obu stron. 



§ 10 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 

po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


