
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 

 

 

   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie, 

ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów zaprasza do składania ofert cenowych w ramach 

postępowania prowadzonego dla zamówień określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późn.  

zm./ na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

Układanie kostki brukowej przy budynku Mickiewicza 10 w Węgrowie 

 
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej przy budynku 

Mickiewicza 10 w Węgrowie z materiałów zamawiającego pochodzących z demontażu. 

 Materiały do wykonania prac dostarczone przez zamawiającego to: kostka brukowa z 

demontażu o grubości 6 cm i 8 cm, obrzeża i krawężniki. Pozostałe materiały zapewnia 

wykonawca. 

 

Zakres prac obejmuje: 

1.  Niwelacja terenu, wywiezienie nadmiaru ziemi, wyprofilowanie i przygotowanie  

terenu pod utwardzenie. 

2. Zagęszczenie powierzchni piaskiem i suchym cementem. 

3. Ustawienie krawężników na długości  167,6 mb. 

4. Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 153,40 m
2
. 

5. Ustawienie obrzeży  8 cm na długości 32 mb. 

6.  Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 160,00 m
2
 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Zadanie należy wykonać do 15 września 2012 r. 

  
3. WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ CENOWĄ, SKŁADA NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 

a)   Formularz oferty cenowej złożony w formie oryginału;  

b)   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone w formie 

oryginału;  

c)   Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy  

 
4.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 Arkadiusz Czarnacki   tel. 604 979 548 

 Emil Tarkowski           tel. 608 688 562 

 

5.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ  

a) Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

b) Oferta musi być złożona w języku polskim w sposób czytelny . 

c) Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. 

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



e). Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy 

napisać nazwę i adres zamawiającego nazwę zamówienia nazwę i dokładny adres  

Wykonawcy. 

 

 
6.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

a) Oferta musi być złożona w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

ul. Gdańska 69,07-100 Węgrów najpóźniej do dnia  26.07.2012 r. do godz. 13
00 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2012 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów o godz. 13
30 

 

 
7.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 

a) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez 

propozycji alternatywnych) i podana cyfrowo i słownie.  

b) Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

c) Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d) Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto z wyszczególnieniem podatku     

VAT.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. 

Podane ceny nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całości przedmiotu zamówienia, z 

wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT 

 
8.  OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zaproszeniu. Kryteriami oceny ofert są: 

Cena – 100 % 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów. 

Oferta niespełniająca warunków formalnych opisanych w punkcie 5 zostanie odrzucona.  

 
9.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY .  

 

a). W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

b) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 

oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

ZAŁĄCZNIKI  

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

2. Wzór umowy. 

 
                                                                                                             ….…………………………………… 

                             / podpis/  



Węgrów, dnia .............................. 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

 

 

 

Nazwa zamówienia ..................................................................................................................... 

 

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................... 

 

Adres Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

 

 

Oświadczam, że:  

 

            1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,      

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

            2.  Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem    

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

            3.   Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

     4.   Nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               ….…………………………………… 
            podpis i pieczątka Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 
 



Węgrów, dnia .............................. 

 

 

 

 OFERTA CENOWA 
 

 

 

Nazwa zamówienia...................................................................................................................... 

Nazwa  Zamawiającego.............................................................................................................. 

Siedziba Zamawiającego............................................................................................................ 

Nazwa Wykonawcy..................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy...................................................................................................................... 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: ............................... 

.....................................................................................................................................oferujemy:   

 

       1.   Wykonanie zamówienia zgodnie z  wymaganiami określonymi w zaproszeniu. 

 

1.  Oferujemy wykonanie zamówienia za: 

     cena netto ………………………… ....PLN 

/słownie:............................................................................................................./ 

     VAT ……………………………….... PLN 

     cena brutto …………………………..PLN 

/słownie: ……………………………………………………………………./ 

        

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie od ...................do..................... 

3. Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z treścią Zaproszenia i  nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 

b) Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania  

    zamówienia. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                   ….…………………………………… 

            /podpis i pieczątka Wykonawcy/  

 

 

 

 

 

 

 
 



Wzór umowy 

Umowa Nr …/2012 
 

Zawarta w dniu  ………….2012 r. w Węgrowie pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Edwina Salamona 

zwanym w dalszej części  umowy Zamawiającym, 

 

a 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na ułożeniu 

kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej przy budynku Mickiewicza 10 w 

Węgrowie z materiałów Zamawiającego pochodzących  z demontażu. 

Zakres robót: 

1. Niwelacja terenu, wywiezienie nadmiaru ziemi, profilowanie i przygotowanie terenu  

pod utwardzenie. 

2. Zagęszczenie powierzchni piaskiem i suchym cementem. 

3.  Ustawienie krawężników na długości  167,6 mb. 

4. Ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 153,40 m
2
. 

5. Ustawienie obrzeży  8 cm na długości 32 mb. 

6.  Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na powierzchni 160,00 m
2
 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy: 

1) termin rozpoczęcia – 03.08.2012 r. 

2) termin zakończenia – 15.09.2012 r.  

2. Termin określony w ust. 1 pkt 2 może zostać zmieniony z przyczyn niezależnych od   

Wykonawcy (siła wyższa). Zmiana terminu następuje w formie pisemnego aneksu do 

umowy. Wniosek o zmianę terminu Wykonawca składa do Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce robót w terminie wskazanym, jako termin 

rozpoczęcia prac, tj. do dnia 03.08.2012 r. 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie  zgodne ze złożoną 

ofertą w  wysokości ……………… zł (słownie 

złotych:……………………………………) netto plus VAT. 



2. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i bezusterkowym ich 

odbiorze. 

3. Termin płatności ustala się na 7 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Za przekroczenie terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zamawiającego, 

własnymi silami. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych robót  zgodnie 

ze sztuką budowlaną. 

§ 6 

 

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie pana Arkadiusza Czarnackiego. 

Zamawiający może ustanowić komisję do odbioru końcowego i przekazania do użytku 

wykonanych robót. 

 

§ 7 

 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca robót. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku spowodowania w czasie wykonania przedmiotu umowy szkód nie 

wynikających z technologii wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do 

wypłacenia odszkodowań. 

2. Wykonawca zapewni należyte oznakowanie miejsca robót i należyte bezpieczeństwo 

osób postronnych w miejscu wykonywania robót. Do obowiązku Wykonawcy należy 

również dbałość o porządek w miejscu wykonywania prac. 

 

§ 9 

 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają 

kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie w 

wysokości 1,0% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 (przed naliczeniem 

podatku VAT) umowy za każdy dzień zwłoki; 

 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

lub rękojmi  w wysokości 1,0% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 (przed 

naliczeniem podatku VAT) umowy za każdy dzień zwłoki; 

 z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 (przed 

naliczeniem podatku VAT) umowy za każdy dzień zwłoki; 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

 z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 

(przed naliczeniem podatku VAT) umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

 



§ 10 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do przekazania przedmiotu umowy. 

2. Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony w terminie 14 dni od daty upływu 

gwarancji. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 36 miesięcy 

gwarancji. Usunięcie usterek w okresie gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni od zgłoszenia. 

2. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru. 

 

§ 12 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w drodze pisemnych aneksów do 

umowy (podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności). 

 

§ 13 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 

 

 

 


