Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr SMK.0120.12.2014
Opole, dnia 28 sierpnia 2017

FORMULARZ OFERTY
na malowanie i naprawę kanalizacji Oddziału Rejonowych nr I
Straży Miejskiej w Opolu
przy ul. Jana Bytnara Rudego 8
– poniżej 30.000 euro netto
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Straż Miejska
ul. Władysława Reymonta 47 B
45-072 Opole
II. Opis przedmiotu zamówienia
Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń i naprawa kanalizacji zgodnie z poniższą
specyfikacją:
• Przygotowanie pomieszczeń do prac remontowych poprzez przesunięcie mebli,
zabezpieczenie mebli przed zabrudzeniem
• Malowanie ścian i sufitów zgodnie z przedmiarem robót (w załączeniu)
• Naprawa kanalizacji tj. naprawa rury spustowej w łazience łącznie z syfonem kratki
ściekowej
• Po zakończeniu prac remontowych doprowadzenie pomieszczeń do używalności tj.
posprzątanie, przesunięcie mebli na poprzednie miejsce.
• Prace remontowe będą się odbywać w godzinach od 700 do 1700
• Pomieszczenia zostaną udostępnione do wglądu pod adresem Opole, ul. Jana Bytnara
Rudego 8 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
a) termin wykonania zamówienia: …………14 dni……….
b) okres gwarancji:……………12 m-cy…………………….
c) warunki płatności: ………………21 dni od dnia otrzymania faktury……………….
Osoba upoważniona do kontaktu: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Maślak
tel. 77 40 25 100
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY (wymienić)
1. ………cena 100 %……………………………..
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2017r. do godz……
10,00………w jednej z niżej wymienionych form:
• pisemnej na adres zamawiającego tj. Opole, ul. Władysława Reymonta 47B
• w wersji elektronicznej na e-mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl

(pkt V wypełnia oferent)
V. NAZWA I ADRES WYKONAWCY
NAZWA…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………..
ADRES…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
….………….
NIP………………………………………………………………………………...
Osoba upoważniona do kontaktu: ………………………………………………..
Adres e-mail: …………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………….
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:…………………………………………………………………………
podatek VAT:……………………………………………………………………..
cenę brutto:……………………………………………………………………….
słownie brutto:…………………………………………………………………....
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do
zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do
formularza oferty.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. Szczegółowa kalkulacja

…………………, dnia……………….
……………………………
podpis osoby uprawnionej

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik do formularza oferty
WZÓR

UMOWA Nr …./2017

W dniu ……………………. r. pomiędzy:
Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, NIP 754-300-99-77,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Maślaka – Komendanta Straży Miejskiej w Opolu ul. Reymonta 47B
działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola,

a …………………………………………………………………..
zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………. – ………………………
Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. Zm.) zwanej dalej „ustawą”,
oraz Zarządzenia nr SMK.0120.12.2014 Komendanta Straży Miejskiej w Opolu z dnia 5 maja 2014r.
w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro netto.
§1
1.Wykonawca wykona zadanie polegające na: malowaniu pomieszczeń i naprawie kanalizacji
Oddziału Rejonowych nr I Straży Miejskiej w Opolu.
2.Integralną częścią niniejszej umowy jest formularz oferty.

§2
Termin realizacji umowy:
•
•

Termin rozpoczęcia prac……………….
Termin zakończenia prac………………

§3

Strony ustalają za wykonywanie przedmiotu umowy ( wynagrodzenie w wysokości brutto:
………………………………….. zł brutto (słownie: ……………………….………).
§4
Miejsce wykonania robót: Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 8

§5
Termin gwarancji: …12… m-cy od dnia podpisania protokołu odbioru.

§6
1.Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury, po odbiorze przedmiotu.
Faktura powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977
Odbiorca: Straż Miejska w Opolu, ul. Wł. Reymonta 47 B, 45-072 Opole.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru.
3. Zapłata zostanie dokonana na konto Sprzedającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

§7
1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za
każdy dzień opóźnienia,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia, poprzez zmniejszenie zapłaty za fakturę.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej
wysokość kar umownych.
§8

Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.
§9

Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Opolu.
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

