Załącznik nr 2 do ZO

...................................................
(nazwa i siedziba oferenta)

OFERTA
W związku z prowadzonym postepowaniem w trybie rozpoznania rynku w nawiązaniu do zapytania
ofertowego dotyczącego realizacji zadania pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i
wyposażenia pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach
projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń” dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na
lata 2014-2020,Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja oferujemy wykonanie zamówienia jak niżej:
Cena łączna naszej oferty wynosi:
1. Część I.
Cena netto:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Podatek VAT:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Cena brutto:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)

2. Część II.
Cena netto:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Podatek VAT:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
Cena brutto:
.......................... PLN (słownie: ...................................................................................)
2. Oświadczamy, że:
1) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym,

2) przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym,
3) ) uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30dni,
4) zamówienie wykonamy samodzielnie*,
5) realizując zamówienie będę korzystał z następujących podwykonawców**:

Lp.

Nazwa
podwykonawcy

Adres siedziby

NIP lub REGON

Część (zakres)
zamówienia, którą
powierzę do realizacji
podwykonawcy

1

2.
**Jeżeli wykonawca nie zamierza powierzać wykonania części zamówienia podwykonawcom,
wówczas nie wypełnia tabeli. Jeśli wykonawca nie wypełni tabeli, Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawców.
6) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Nr OR.271.21.2018 w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
4. Akceptujemy 30 - dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zamawiającego.
5. Udzielam ……… miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia

……………....................................
....................
(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do ZO
Zamawiający:
Gmina Dubicze Cerkiewne
17-204 Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65

Podmiot Realizujący Projekt:
Szkoła Podstawowa
w Dubiczach Cerkiewnych
17-204 Dubicze Cerkiewne
ul. Parkowa 30
Wykonawca:
………………………………
………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………..
………………………………………………………………………
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z poźn.zm.),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych Szkoły
Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń”
dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020,Działanie 3.1 Kształcenie
i edukacja oznaczonego nr OR. 271.21.2018 realizowanego przez Szkołę Podstawową w

Dubiczach Cerkiewnych oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………………
(podpis)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Zakup i dostawa pomocy
dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Dubiczach
Cerkiewnych w ramach projektu pn.: „Szkoła naszych marzeń” dofinansowanego ze środków EFS
w ramach RPO WP na lata 2014-2020,Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja oznaczonego nr

OR.271.21.2018 realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w pkt IV zapytania ofertowego

…………….………………………….

dnia ………….……………. r.

(miejscowość),

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
1.Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
2.Oświadczam,że jestem mikroprzedsiębiorstwem/małym lub średnim przedsiębiorstwem*
* właściwe podkreślić

…………….………………………………………..
(data, miejscowość)

…………………………………………………..
(podpis)

Załącznik Nr 4 do ZO

UMOWA OR. 271.21.2018
zawarta w dniu ……………………………….. w Dubiczach Cerkiewnych pomiędzy:
Gminą Dubicze Cerkiewne , reprezentowaną przez
Ninę Dobosz-Karpiuk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych działającej na
podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 5 czerwca 2018r.przy
kontrasygnacie –Pani Anny Kulik – Skarbnika Gminy Dubicze Cerkiewne
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………………………………………………………………………………………
………… reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
§ 1. 1.W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego
na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych do Szkoły Podstawowej
w Dubiczach Cerkiewnych realizującej projekt pn. „ Szkoła naszych marzeń” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zostaje
zawarta umowa o następującej treści.
2.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia- Część I/Część
II* pracowni przedmiotowych Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych obejmująca załadunek,
dostarczenie, rozładunek pomocy i wyposażenia oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu
zgodnie z ofertą Wykonawcy.
§ 2. 1. Dostawa przedmiotu umowy określonego w złożonej ofercie (załącznik Nr 5 – wykaz
oferowanego asortymentu wyposażenia i pomocy dydaktycznych) nastąpi w terminie do 31
października 2018r.
2.Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych
,17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Parkowa 30, zgodnie z załącznikiem Nr 1, na koszt i ryzyko
WYKONAWCY.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość( telefonicznie, e-mail lub faks) do dostarczenia
przedmiotu umowy na adres opisany w § 2 ust. 1., w dacie zapewniającej zachowanie terminu
określonego w § 2.1 nie później niż 3 dni przed jego upływem.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO dniu roboczym tj.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
5. Odbioru przedmiotu umowy dokonają komisyjnie pracownicy ZAMAWIAJĄCEGO, którzy
zobowiązani są sprawdzić pomoce dydaktyczne pod względem ilościowym i pokwitować ich odbiór
według faktury.

5. Z czynności odbioru przedstawiciele stron spiszą protokół odbioru. Odbiór uważa się za dokonany,
jeżeli protokół odbioru będzie podpisany przez każdą ze stron bez uwag.
6. Wraz z towarem WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU instrukcje dotyczące sposobu
korzystania z rzeczy , deklaracje zgodności z normami krajowymi (lub inne dokumenty świadczące o
wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z normami krajowymi).
7. WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy: fabrycznie nowy, nieużywany, w
pełni sprawny i gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe,
technologiczne, materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno
–użytkowe. .
§ 3. 1. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą wynosi ……………………………zł brutto w tym
…………………...VAT (słownie: …...……………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
2.Podstawę do rozliczenia wykonanej dostawy (przedmiotu zamówienia) stanowić będzie faktura
wystawiona na adres Gmina Dubicze Cerkiewne , 17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65 NIP 603
00 14 518.
§ 4. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy lub braków
ZAMAWIAJĄCY prześle reklamację WYKONAWCY, który udzieli odpowiedzi na nią w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
§ 5. WYKONAWCA udziela na dostarczony przedmiot umowy określony w załączniku Nr 5 do
oferty gwarancję jakości i rękojmi na okres ……. miesięcy od dnia odbioru dostawy.
§ 6. 1. Zapłata przez ZAMAWIAJĄCEGO za przedmiot umowy nastąpi po należytym wykonaniu
przedmiotu umowy w całości, w terminie 30 dni od dnia odbioru, po wypełnieniu przez
WYKONAWCĘ wszystkich jego obowiązków względem ZAMAWIAJĄCEGO, wynikających z
niniejszej umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 7. Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 8. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 11. Integralną częścią umowy są:
1) załącznik nr 1 do umowy – gwarancja jakości i rękojmi
2) załącznik nr 2 – protokół odbioru
3) załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy

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

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

(ZAMAWIAJĄCY)

(WYKONAWCA)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 1 do umowy nr OR.271.21.2018
z dnia ...... ..........2018 r.
Warunki gwarancji i serwisu
1.

Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonego asortymentu wskazanego §
1 ust.2 Umowy Nr OR.271.21.2018 r. przez okres ………miesięcy
2. Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład
(osoba) przez niego upoważniony.
3. Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana asortymentu odbywała się zgodnie z metodyką
i zaleceniami producenta.
4 Usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:
A.
serwis świadczony będzie w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu
wskazanym przez wykonawcę, koszty dostarczenia przedmiotu gwarancji poniesie Wykonawca.
B.
czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze
zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
C.
Wykonawca zobowiązuje się w pierwszym roku gwarancji dokonać serwisu uszkodzonego
sprzętu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.
5.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym
w punkcie 4 ust. C Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi a kosztami
naprawy obciążyć Wykonawcę.
6.
W okresie objętym gwarancją, w przypadku, kiedy usterka występuje mimo realizacji przez
Wykonawcę trzech napraw, Wykonawca zapewnia wymianę dostarczonego asortymentu na wolne od
wad.
7.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem,
konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub
niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).
11
Wykonawca w okresie gwarancji zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne hot-line
w dniach od poniedziałku do-piątku w godz. od 08.00 do 16.00.
……………………………………………………...
( podpis przedstawiciela Wykonawcy)

