Załącznik nr 1
............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP**): ....................................................
REGON**):.............................................
tel.**): .....................................................
fax**): .....................................................
adres e – mail**): ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
Zamawiający:
GRYFICKI DOM KULTURY
ul. Niepodległości 53
72-300 Gryfice
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 3.06.2019 r. prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity/ na:

„Remont kawiarni - Gryficki Dom Kultury”
Ja/My, niżej podpisany/i

_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:
BRUTTO …………………………………………………………………………………….
(słownie brutto: ...................................................................................................................... )
NETTO …………………………………………………………………………………….
(słownie brutto: ...................................................................................................................... )
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 31.07.2019 r.
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc
od daty wyznaczonej na składanie ofert.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

......................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

Załącznik nr 3

UMOWA
Zawarta w dniu ……….. 2019 r. w Gryficach pomiędzy:
GRYFICKIM DOMEM KULTURY,
ul. Niepodległości 53, 72-300 Gryfice, NIP 857-15-29-790
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Różę Szuster - Dyrektora
przy udziale
Alicji Dzikowskiej - Głównej Księgowej
a: ……………….
zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowany przez:
…………………….

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 3.06.2019 r., zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych Gryfickiego Domu Kultury o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu kawiarni w budynku Gryfickiego Domu Kultury.
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy Wykonawcy na wartość ………… zł brutto / ….......
zł netto.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1.
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy,
Przedmiarach robót oraz w złożonej ofercie.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy określony w § 1 w terminie do 31.07.2019 r.
2. Strony ustalają, iż przekazanie terenu budowy następuje w momencie zawarcia niniejs zej umowy.
3. Za datę zakończenia realizacji prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia uważana będzie
data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.
4. Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną
i finansową za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na placu budowy
oraz w związku z prowadzeniem robót.
5. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru robót podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiającego.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu będą
przysługiwały następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad
wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad;
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć
w czasie odpowiednim albo Wykonawca nie usunął nadających się do usunięcia wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z dyspozycją lit. a to:
- jeżeli wady nie są istotne Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady są istotne Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.
§ 4
1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i ustala się je
zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy na kwotę: ………….. zł brutto (słownie: ……….) / ………….. zł
netto (słownie: ……….).
2. Wynagrodzenie obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy w tym: organizację
i zagospodarowanie zaplecza, nadzorem mienia, ubezpieczenia.
3. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne i ostateczne - niezależnie od rozmiaru
robót budowlanych i innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego
żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
4. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się
terenem budowy, zna istniejący tam stan faktyczny i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie
za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę Zamawiającemu. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zaliczkę na
zakup materiałów w wysokości ……….. zł w terminie do dnia ………… .2019 r.
7. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić: bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót
podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego
9. Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin
wyznaczony w § 3 pkt 1,
b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, jeżeli
Zamawiający skorzysta z przewidzianego w § 6 uprawnienia do odstąpienia od umowy - w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy,
c) za opóźnienie w usunięciu wad lub uzupełnieniu braków w Przedmiocie Umowy oraz za opóźnienie
w usunięciu wad objętych gwarancją zgodnie z §7 umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu, w którym
upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad lub uzupełnienie braków lub w którym wada miała być
usunięta zgodnie z umową.
2. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wskazany w § 4 pkt 2.
§6
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli

Wykonawca będzie opóźniał się z rozpoczęciem lub wykończeniem
2. Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie
określonym w §3 ust. 1, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstąpić jeszcze przed upływem terminu określonego w §3 ust1.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 i 3 Zamawiającemu będzie przysługiwała możliwość skorzystania
z uprawnienia przewidzianego w § 5 ust. 1 lit. b.
4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne.
§7
1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od dnia sporządzenia protokołu odbioru Przedmiotu Umowy
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
3. W przypadku wystąpienia przy odbiorze końcowym wad możliwych do usunięcia bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia
o wadach.
5. Bieg terminu gwarancji ulega przedłużeniu każdorazowo o okresu równy okresowi od dnia zgłoszenia
wady do dnia odbioru jej usunięcia.
§8
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

