
załącznik nr 2
				
FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia do którego Wykonawca przystępuje ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. Wykonawca
Nazwa i adres
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	NIP .....................................................................

REGON ..............................................................
Telefon ...............................................................
	Fax ......................................................................

www ....................................................................
E-mail ..................................................................
	Nr KRS lub nr EDG ............................................

Podwykonawcy(Nazwa i adres):
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Firmy zagraniczne podają informację, czy mają siedzibę w Polsce, czy poza granicami: 

............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
	Nazwa banku i numer konta na które należy dokonać zapłaty:

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

	Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność ceny przez okres obowiązywania umowy.
Oświadczamy, że nie znajdujemy się w sytuacji wykluczającej nas z uczestnictwa w postępowaniu przetargowym.
II. Cena ryczaltowa
1. Cena                                       
a) netto............................... zł (słownie: .........................................................................................
.......................................................................................................................................................... )       
b) brutto..............................zł (słownie: .........................................................................................
..........................................................................................................................................................          
c) wartość VAT............ zł (słownie: .........................................................................................
..........................................................................................................................................................   
d) stawka podatku VAT - ......%          
III. Termin i forma płatności
....................................................................................................................................
IV. Termin wykonania umowy/zamówienia
 ..............................................................................................           
V. Okres gwarancji
 ............................... lat
Pouczenie:
Formularz musi być wypełniony czytelnie w języku polskim i podpisany przez osobę uprawnioną.
Data: .........................................................                                              ................................								              Podpis i  pieczęć osoby uprawnionej                                          
załącznik nr 3

(projekt umowy)
UMOWA DOSTAWY

zawarta dnia ............................................... w Leonciniew wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy:/. ....................................................................................... z siedzibą ................................................ ......................................................................................................................................................... 
NIP : .............................., REGON ............................ 
reprezentowaną  przez: ...................................................
zwaną  w dalszej treści umowy Zamawiającym
a .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej treści  umowy Wykonawcą 
została zawarta umowa następującej treści:


§ 1
Przedmiot i wartość umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę okien plastikowych PCV wraz z ich montażem  do Zespołu Szkól w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach gmina Leoncin, określonych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją. 
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie koniecznym do należytego wykonania umowy. 
3. Szczegółowy zakres robót przedstawia oferta stanowiąca integralną część umowy. 
4. Wartość ryczałtowa  brutto przedmiotu umowy wynosi łącznie ……….......... złotych (słownie: .................................................. ......................................................................................................) . 

§ 2
Okres trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od ............... roku do ..................... roku z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków stron wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z udzielonych rękojmi i gwarancji. 

§ 3
Termin i warunki płatności

 1. Należność za wykonany przedmiot umowy zostanie przekazana przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy ..................................... w terminie  ........ dni po, stwierdzonym w sposób określony w niniejszej umowie, wykonaniu robót, na podstawie wystawionej faktury VAT. 
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót podpisany przez strony umowy. 
3. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4
Warunki i termin wykonania robót

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową z materiałów własnych i nowych, które spełniają warunki określone przez obowiązujące przepisy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami prawa, w tym normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną, etyką zawodową, a także z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt nieprzewidzianych awarii wynikłych w toku wykonywania przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 48 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenie może nastąpić również za pomocą faksu na nr wskazany w formularzu oferty. 
4. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ................... roku. 
5.  Wykonawca wystawi Zamawiającemu oryginały niezbędnych i wymaganych przez prawo dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także przekaże atesty i certyfikaty lub inne wymagane dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów. 
6 Ze strony Wykonawcy upoważnioną osobą do występowania w jego imieniu w sprawach związanych przedmiotem umowy będzie ......................., zaś przedstawicielem Zamawiającego w tych sprawach będzie ........................ . 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem przeprowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia poszczególnych prac są mu znane. 
8. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie Zamawiającego przepisów bhp oraz przeciwpożarowych. 
10. Zamawiający ma prawo nakazać przerwanie prac w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa. Ponowne wznowienie pracy może nastąpić po usunięciu stwierdzonych naruszeń. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia swoich pracowników w środki ochrony indywidualnej wymagane przy realizacji prac będących przedmiotem umowy (buty, rękawice, itp.) 
11. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty porządek na terenie inwestycji i po jej zakończeniu do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jak i osób trzecich za szkody powstałe przy realizacji umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób możliwie najmniej zakłócający bieżące funkcjonowanie Zamawiającego. 





§ 5
Odbiór robót

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem nie stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze końcowym wadliwego wykonania przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia takich wad datą zakończenia robót będzie zgłoszenie zakończenia robót wykonanych niewadliwie, to jest po usunięciu wszystkich wad. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć wymaganą przez prawo dokumentację powykonawczą, pod rygorem bezskuteczności zawiadomienia. 
3. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 3 dni od zawiadomienia. 
4. Z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze. 
5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może żądać według swego wyboru:                             a) usunięcia wad,                                                                                                                                                      b) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia; 
2) jeżeli nie nadają się do usunięcia Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia chyba, że wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy (wykonanych robót) zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi; takie odstąpienie od umowy będzie uważane za odstąpienie z winy Wykonawcy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu protokolarnego odbioru robót. 

§ 6
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

1. W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy ryczałtowej brutto, określonego w §1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień. 
2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, określonej w §1 ust. 4. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku podwyższenia cen zawartych w formularzu oferty, z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 1 pkt 1. W takim przypadku postanowienia ust.2 stosuje się odpowiednio.
4. W sytuacji, gdy kara umowna przewidziana w ustępach poprzedzających, nie pokrywa w całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Do szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez strony w inny sposób niż określony w ustępach poprzedzających zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6.Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1 i 2  będą potrącone z faktuy.

§ 7
Rękojmia, gwarancja

1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres minimum ....... miesięcy  oraz udzieli bezpłatnego przeglądu co ……… miesięcy 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy do gwarancji stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy ustawy - Kodeks Cywilny. 
4. O wadach stwierdzonych w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie do 30 dni roboczych od jej wykrycia. Powiadomienie może nastąpić za pomocą faksu na nr wskazany w formularzu oferty. Za zachowanie powyższego terminu uważa się także wysłanie przed jego upływem listu poleconego 
5. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zgłoszenia o istnieniu wady przez Zamawiającego w formie pisemnej, do dokonania jej oceny, określenia terminu jej usunięcia oraz określenia i dokonania ewentualnego zabezpieczenia przed powstawaniem dalszych szkód w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia. Zgłoszenie może nastąpić również za pomocą faksu na nr wskazany w formularzu oferty. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia. Zgłoszenie może nastąpić również za pomocą faksu na nr wskazany w formularzu oferty. 
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony. W przypadku nie usunięcia w terminie wad przez Wykonawcę, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do ich usunięcia w zakreślonym, odpowiednim terminie, usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, a także obciążyć go karą umowną w wysokości 1% całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

§ 8
Postanowienia dodatkowe

1. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z wyjątkiem żądania zapłaty za wykonaną, zgodnie z umową, część usługi 
4. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności zostaną rozwiązane polubownie przez strony. 
5. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu przez strony jego rozstrzygnięcie s
trony poddają Sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks Cywilny. 
7. Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego. 


ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: 


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





































załącznik nr 4 
...............................................
( pieczęć Wykonawcy )



OŚWIADCZENIE WYKONAWCY




Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam warunki dotyczące: 
	

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 




……………………………………………… 
(data i podpis osoby uprawnionej) 




















załącznik nr 5
...............................................
( pieczęć Wykonawcy )



 


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm), który stanowi, że z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

	1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 




................................................................. 
(data i podpis osoby uprawnionej) 


























załącznik nr 6

...............................................
( pieczęć Wykonawcy )


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH


    Lista ta może być wydłużona, jeśli zachodzi taka potrzeba.

L.p.
Przedmiot 
wykonanych prac
Wartość wykonanych prac
brutto w PLN
Odbiorca
(nazwa, adres )
Data wykonania
1
2
3
4
5













































Dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

Podpis Wykonawcy………………………………….
           		

Data: ………………

załącznik nr 7
...............................................  
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że przy wykonywaniu zamówienia na: Dostawę okien plastikowych PCV  wraz z montażem 

a)	nie będziemy korzystali z podwykonawców*

b)	będziemy korzystali z podwykonawców. W zawiązku z powyższym przedstawiamy dane podmiotu/podmiotów*, przy którego/których* pomocy będziemy wykonywali przedmiot zamówienia i opis zakresu i rodzaj powierzonej mu części zamówienia:


Lp.
Nazwa podwykonawcy
Adres podwykonawcy
( ulica, numer domu - lokalu, miejscowość
Numer telefonu
i faksu
Opis zakresu i rodzaj powierzonej części, którą wykona podwykonawca
Wartość powierzonej części w % którą wykona podwykonawca



































SUMA

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lista może być wydłużona

Uwaga
* niepotrzebne skreślić
                                                                                                                     ...........................................................
                                                                                         (data i  podpis osoby/osób uprawnionych)

