
Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego 

 

…………………………. 
/miejscowość, data/ 

Wykonawca: 

Nazwa………………………………………………… 

Adres………………………………………………….. 

NIP………………………REGON………………….. 

Telefon/Fax……………………………………….…… 

e-mail………………………………………………..… 

 

   Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
Trzebiatów Sp. z o.o. 

Chełm Gryficki 7 ,  

72-320 Trzebiatów   

     

 
O F E R T A 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do złożenia oferty cenowej na: „Zakup i dostawę 
zestawu do zgrzewania doczołowego rur z PE i PP o  średnicy do Ø315 mm” 
 

1. Składam ofertę na wykonanie w/w zadania za cenę: 

 

             cena netto                 …………………………………………………………..zł 

             cena brutto( z VAT) ..........................................................................................zł                                            

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

 

 

      2. Oświadczam, że: 

1) akceptuję warunki zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) zrealizuję w/w zadanie w terminie do 31.05.2017 r.  

3) żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

4) posiadamy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz   

przygotowania i złożenia oferty 

5) posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia 

6) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie 

zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zaproszeniu. 

7) Załącznikami do niniejszej oferty są:  

− …………………………… 

− ……………………………                                               
                                                                                                     (podpis/podpisy 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego 

UMOWA (Projekt) 

zawarta w dniu ........................... 2017 roku na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych 

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.  

pomiędzy: 

                  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. , z siedzibą w Chełmie 

Gryfickim 7, reprezentowaną przez prezesa zarządu  – Grzegorz Jelonka, zwanym dalej 

Zamawiającym, 

a 

......................................................................... zwanym w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

o następującej treści: 

 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania zadanie polegające na:   
„Zakup i dostawa zestawu do zgrzewania doczołowego rur z PE i PP o  średnicy do 
Ø315 mm” 
zakres zamówienia:  
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

 
§ 2 

    Strony ustaliły termin realizacji umowy przez Wykonawcę do dnia 31.05.2017 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia o parametrach nie gorszych 

określonych w § 1 umowy w terminie określonym w § 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia w/w parametrów zgodnie z 

potrzebami Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto ustalonego na podstawie formularza ofertowego (załącznik nr 1 ). 

 

2. Rozliczenie za wykonane zadanie nastąpi w ciągu 30 dni od daty przedłożenia przez 

Wykonawcę faktury  wystawionej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. 

z o.o , 72-320 Trzebiatów, Chełm Gryficki 7 NIP 857-187-40-50, poleceniem przelewu na 

rachunek bankowy wykonawcy. 

 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu zlecenia i dostarczeniu  Zamawiającemu 

protokołu zdawczo - odbiorczego 

 

§5 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 2,5% wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                    

w wysokości 3,5% wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w zleceniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

 

§6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§7 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w szczególnych okolicznościach nie 

możliwych do przewidzenia w czasie podpisania umowy. 

2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu 

stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie 

aneksów do niniejszej umowy. 

§8 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby  

zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego                        

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

         Wykonawca:        Zamawiający:       


