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    P. OF /2/04/Klima/2015                                   Zał.1  do Zaproszenia z dnia 02.04.2015 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO 
 

Dane dotyczące Dostawcy: 
Nazwa: ………………………………………………………………………………. 

Siedziba........................................................................................................................ 

Nr telefonu/faks............................................................................................................ 

 NIP – ………………………………                      REGON; ………………………… 
 

Dane dotyczące zamawiającego 

Miejska Biblioteka Publiczna                   NIP-657-24-54-840 
 Marii Konopnickiej 5 .  25-406 Kielce, tel. 041 362 70 13, faks 041 362 61 15, e-mail: 
biblioteka@mbp.kielce.pl  
I. Zobowiązania Wykonawcy: 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w pkt. od 1 do 3 zaproszenia do 

składania ofert Nr sprawy P.OF/2/04/ Klima/2015 z dnia 02.04.2015r. za  kwotę:   

 
1.  Filii nr 2 i działów MBP w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 (budynek ZSO Nr 15). 
 Pomieszczenia; pokój socjalno-biurowy filii Nr 2,  

- klimatyzator inwerter LG  model P09RL (2,6kW) – 1 kpl. + instalacja freonowa do 5m, 

instalacja sterująca, instalacja skroplinowa, montaż wraz z przejściem 

dachowym/ściennym  i obróbką dachu/ściany + pompka skroplin . 

 

RAZEM 1 komplet – cena netto :…………………zł. słownie:………………………….. 

……………………zł. +……..% podatek VAT: ………….zł,  

RAZEM brutto:………………………..zł 

słownie:………………………………………………………………………………….zł. 

Założenia wykonania;………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………       

 

2. Filia Nr 3 w Kielcach – ul. Jagiellońska 36 / budynek I kondygnacyjny . 
- serwerownia ; - klimatyzator inwerter firmy  LG model P09RL , ścienny o mocy 

Qchł./grz.= 2,6/2,8 kW – 1 kpl. –instalacja freonowa do 5m, instalacja sterująca, 

instalacja skroplinowa, montaż wraz z przejściem dachowym i obróbką dachu + pompka 

skroplin  

RAZEM 1 komplet – cena netto :…………………zł. słownie:………………………….. 

……………………zł. +….% podatek VAT: ………….zł, RAZEM brutto:……………zł 

słownie:………………………………………………………………………………….zł. 

 

Założenia wykonania;………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Filia Nr 8 MBP w Kielcach ul. Barwinek 31 – (budynek ZSO NR 16) 
- pomieszczenie socjalno biurowe) 

- - klimatyzator  inwerter LG model P09RL, ścienny o mocy Qchł./grz.= 2,6/2,8 kW – 1 

kpl.+ instalacja freonowa do 5m, instalacja sterująca, instalacja skroplinowa, montaż  + 

pompka skroplin –  
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RAZEM 1 komplet – cena netto :…………………zł. słownie:………………………….. 

……………………zł. +….% podatek VAT: ………….zł, RAZEM brutto:……………zł 

słownie:………………………………………………………………………………….zł. 

Założenia wykonania;………………………………………………………………………….. 

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

 

Łącznie za wykonanie zamówienia wymienionego w pkt. od 1 do 3 oferujemy; 
CENA NETTO: ……………………………..ZŁ, słownie:…………………………………. 

…………………………………………………zł+  ……% Podatek VAT:……………..zł, 
 
RAZEM BRUTTO: ………………………zł, słownie:……………………………………… 

                                  ……………………….zł. 

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 potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

 3. - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

 4. Termin płatności:........................................dni  

 5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: ……………………………………………. 

6. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):……………………………………………   

 7. Zapoznałem się z projektem umowy  

8. nie zalegam/zalegam z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne 

9. nie posiadam/posiadam zaległości wobec MBP w Kielcach 

10. Dokonam przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi klimatyzatora 

 

 

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

           Imię i nazwisko                                                                    data i podpis 

                                

 

 

 

 ……………………………….. 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 
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                              PROJEKT UMOWY DO ZAPROSZENIA OFERTOWEGO 

                                        Umowa Nr…./04/klimatyzacja/2015/ 
 
 Zawarta w dniu  ……… 2015r, pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach 
  ul. M. Konopnickiej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta 

Kielce pod numerem RIK – 7/02, Regon: 292652791, NIP: 657-24-54-840, reprezentowaną przez; 
  1. Andrzeja Maćkowskiego - Dyrektora 
Zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” z jednej strony,  

a 
……………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą; ……………………………………………. 

wpisaną do  ewidencji działalności gospodarczej / KRS ……………………………………………  

 

             NIP –                                                  REGON:  
Reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………. 
 

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą , została zawarta umowa następującej treści: 

 

                                                                     § 1 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego P.OF/2/04/KLIMA/2015, z dnia 02.04. 2015 roku 

i ustaleniu cen w oparciu o przedstawione oferty, zlecono dostawę i montaż 3 kompletów 

klimatyzatorów  LG model P09RL  o mocy Qchł./grz. + 2,6kW wraz instalacją sterującą, instalacja 

freonową i instalacją skroplinową, wraz z pompka skroplin i montażem na dachu/ ścianach urządzenia 

zewnętrznego w: 

1.  Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 – 1 komplet 

2.  Filii Nr 3  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ul. Jagiellońska 36   -  1 komplet 

3. Filii Nr 8  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ul. Barwinek 31         - 1 komplet 

                                                                                                                                       
                                                                     § 2 

 Termin wykonania umowy, o których mowa w § 2, ustala się do  dnia …………………….  2015r. 
 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                    § 3  

Wartość zamówienia o którym mowa w § 1 niniejszej umowy ustala się na kwotę podaną w  ofercie 

Wykonawcy w zamówieniu podstawowym P.OF/2/04/KLIMA/2015 

 Łącznie za dostawę i prace montażowe  wymienione w  §1  umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy kwotę:    
 

 Cena  Netto za 3 komplety : ……………………zł,  
  słownie: …………………………………………………………………………………….zł 

+ 23% VAT w kwocie: …………………zł,   RAZEM brutto; …………………………  zł. 
Słownie: ……………………………………………………………………………………..zł 
 

                                                                   § 4 
Faktura całościowa wystawiona przez Wykonawcę za dostawę i usługi montażu   określone w § 1 

umowy, płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na Fakturze, w kwocie określonej 

w § 3  umowy, po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego i przeprowadzenie szkolenia 

pracowników MBP w Kielcach w zakresie obsługi klimatyzatorów , w terminie do 30 dni od daty 

prawidłowego wystawienia faktury VAT.                                                                                                          

                                                                       § 5 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5  dni od daty 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. Wykonawcy przysługuje 

tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej w protokole odbioru .    
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                                                                    § 6 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym, a także w 

okresie gwarancyjnym – w wysokości 3 %  wartości netto, za każde 10 dni opóźnienia w  tej części 

zamówienia, której opóźnienie dotyczy. 

 Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potracenie jej z wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowane winą Wykonawcy, 

zapłaci on Wykonawcy tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia 

udokumentowanego protokołem odbioru. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

 

                                                                   § 7 

1.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy maja zastosowania przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z 

tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

4.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 

sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

                                                        

                                                                   § 8 

 

1. Wykonawca oświadcza, ze posiada wszystkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia prac 

montażowych w tym; do pracy na wysokościach i prac elektrycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że po dokonaniu montażu i wstępnego rozruch przeszkoli wszystkich 

pracowników Biblioteki z obsługi klimatyzatora. 

3.Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi protokołem odbioru w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 4. Wykonawca na zamówione urządzenia wraz z montażem udziela zamawiającemu 36.miesięcznej 

gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis 

gwarancyjny.  

Reklamacje będą zgłaszane telefonicznie lub pisemnie, a termin od zgłoszenia reklamacji do usunięcia 

awarii/usterki będzie wykonany w terminie do 3 dni, chyba że sprowadzenie 

uszkodzonego/wadliwego elementu będzie wymagało dłuższego terminu. 

 

5. W przypadku odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, lub zwłoki powyżej 14 dni w jej 

naprawie Zamawiający może zlecić naprawę innej zastępczej firmie na koszt Wykonawcy 

                                                        

                                                                  § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron 

 

 

            WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

 

 

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

 


