Załącznik nr 1

Formularz ofertowy
(nazwa i adres Wykonawcy)

 Stosownie do warunków określonych w Zakresie Przedmiotu Zamówienia Firma
nasza oferuje realizację zadania za poniższą cenę:

Cena netto
…………………………..zł

Podatek VAT
………………………………zł

Cena brutto
……………………………….zł

(słownie:
(słownie:
(słownie:
………………………………..) …………………………………) …………………………………)

Zaproponowana cena wynika ze szczegółowej kalkulacji dokonanej w Tabeli 1

Tabela nr 1. Kalkulacja kosztów zamówienia.
Lp Nazwa

JM

ilość

Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa
pojedyncza, głęboka o średnicy 60 mm z dwoma
wkrętami do mocowania osprzętu
elektroinstalacyjnego.

szt.

80

2

Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa
podwójna, głęboka o średnicy 60 mm z dwoma
wkrętami do mocowania osprzętu
elektroinstalacyjnego.

szt.

20

3

Uchwyty do szybkiego montażu przewodów
YDYp w przedziale od 3x1,5 do 3x2,5

szt.

1

1600

4

Szybko-złączka instalacyjna 2-torowa

szt.

200

5

Szybko-złączka instalacyjna 3-torowa

szt.

200

6

Szybko-złączka instalacyjna 4-torowa

szt.

200

7

Szybko-złączka instalacyjna 6-torowa

szt.

200

8

Przewód YDYp 4x1,5

m

700

9

Przewód YDYp 3x2,5

m

700

10

Opaski zaciskowe kablowe 400 mm x 5mm

szt.

500

11

Gniazdo podwójne z uziemieniem do pojedynczej
ramki i przysłoną szyn prądowych.

szt.

59

12

Ramka pojedyncza

szt.

59

13

Ramka podwójna

szt.

16

14

Łącznik pojedynczy

szt.

21

15

Łącznik podwójny świecznikowy

szt.

11

m

60

16

Kanał elektroinstalacyjny z PCV, kolor biały,
wymiał minimum szer.100 mm, głęb. 60mm

1. Termin realizacji zamówienia: wg zał. nr 2 - „Zakres przedmiotu zamówienia".
2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
a. Zakres przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu - załącznik nr 3
c. Projekt umowy dostaw - załącznik nr 4

Data, pieczątka i podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2
ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektroinstalacyjnych na potrzeby
bursy przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.
 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia pod wskazany przez
Zamawiającego adres po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem
Zamawiającego.
Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę materiałów elektroinstalacyjnych w
następującym zakresie:

Lp Nazwa

JM

ilość

Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa
pojedyncza, głęboka o średnicy 60 mm z dwoma
wkrętami do mocowania osprzętu
elektroinstalacyjnego.

szt.

80

2

Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa
podwójna, głęboka o średnicy 60 mm z dwoma
wkrętami do mocowania osprzętu
elektroinstalacyjnego.

szt.

20

3

Uchwyty do szybkiego montażu przewodów
YDYp w przedziale od 3x1,5 do 3x2,5

szt.

4

Szybko-złączka instalacyjna 2-torowa

szt.

200

5

Szybko-złączka instalacyjna 3-torowa

szt.

200

6

Szybko-złączka instalacyjna 4-torowa

szt.

200

7

Szybko-złączka instalacyjna 6-torowa

szt.

200

8

Przewód YDYp 4x1,5

m

700

9

Przewód YDYp 3x2,5

m

700

10

Opaski zaciskowe kablowe 400 mm x 5mm

szt.

500

11

Gniazdo podwójne z uziemieniem do pojedynczej
ramki i przysłoną szyn prądowych.

szt.

59

12

Ramka pojedyncza

szt.

59

1

1600

13

Ramka podwójna

szt.

16

14

Łącznik pojedynczy

szt.

21

15

Łącznik podwójny świecznikowy

szt.

11

16

Kanał elektroinstalacyjny z PCV, kolor biały,
wymiar : minimum szer.100 mm, głęb. 60mm

m

60

Uwaga: Gniazda, łączniki i ramki muszą pochodzić z jednej marki, serii i systemu. Ceny obejmują
koszt dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonywania
dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.

2. Termin płatności za zrealizowaną dostawę potwierdzoną protokołem odbioru przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wynosi 14 dni licząc od dnia
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

pieczątka i podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3
Oświadczenie
Składając ofertę na dostawę materiałów elektroinstalacyjnych

/ pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/ z siedzibą
w:

reprezentowany przez osoby uprawnione:
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..

oświadcza, że:
1. posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z
wymaganiami ustawowymi;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.).

/Miejscowość, data/

/Podpisy Wykonawcy/

Załącznik nr 4
UMOWA DOSTAW/ Wzór
Zawarta w dniu ………… 2018 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1, 10-101
Olsztyn, NIP 7393847026 reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w imieniu
którego działa: Stefan Procyk- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika 10-144
Olsztyn, ul. Bałtycka 37, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
…………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………. REGON: ……………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu pod wskazany adres po
uprzedniej konsultacji, a Zamawiający do odebrania materiałów budowlanych według
załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w terminie nie później niż do dnia 25 czerwca
2018 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonywania
dostawy min. 24 godziny przed zamiarem jej dokonania.
3. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy niekompletnej.
4. Zamawiający obowiązany jest sprawdzić przedmiot dostawy pod względem
ilościowym, jakościowym oraz zgodności cen z ofertą.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, atesty, certyfikaty
itd. na dostarczone materiały, co do ich jakości i dopuszczenia do stosowania na terenie
RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
Integralne części umowy stanowią:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
netto zł (słownie: ….............................................................................................................)
podatek VAT ….................................zł (słownie: ….....................................................................)
brutto …...........................................z (słownie:..............................................................................)
na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego protokołu odbioru z realizacji
przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.
§4

1. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji pisemnej na okres minimum 12 miesięcy.
2. Gwarancja liczona jest od momentu dostarczenia materiałów do Zamawiającego.
§5
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a. w wysokości 10% wartości ceny ofertowej brutto zaproponowanej przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym, gdy Wykonawca odmówi zawarcia umowy lub mimo zawarcia
umowy nie przystąpi do wykonywania dostaw albo, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b. w wysokości 0,5% wartości ceny ofertowej brutto zaproponowanej przez Wykonawcę w
Formularzu ofertowym, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
§6
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z
tytułu wykonania części umowy.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, stronom przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
4. gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie którejś ze stron niniejszej umowy,
5. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku którejś ze stron niniejszej umowy,
6. gdy nie zostaną przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
7. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§7
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§10
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

