
 

 

 



 



 

 

 

P.OF/5/04/verticale /2015                    
                                                  Załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia  28.04.2015r 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy 
 

Nazwa : …………………………………………………………………………….. 

 

Poczta elektroniczna :                                       Strona internetowa :   

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

 REGON :  ………………………..                 NIP :  ………………………… 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Miejska Biblioteka Publiczna ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 

Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wykonanie i montaż 9 szt. verticali   

dla Filii Nr 9   MBP w Kielcach , oferujemy cenę jak niżej: 

 

Łącznie oferuje za wykonanie  zamówienia  : 

 

cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 
 Razem brutto : ……………………………..zł,  

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

 

Wykonam zamówienie w terminie  : ……………………………………….2015r 

Termin płatności: ……….. dni,  

okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) : ………… 

Reklamacje będą załatwiane w terminie  do ……………… dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………….. 

- załatwienie wykonania reklamacji : do ……… dni 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba/Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 

umowy : 

1) …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia: 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty , nie wnosimy 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz 

postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zadania. 



4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

  Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi. 

Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

Inne informacje Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: 

 
1. ………………………………………………………………………………. 

 

2. ……………………………………………………………………………… 

 

 

/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/pieczęć imienna 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Projekt  Umowy 
 

  Zawarta w dniu  ………..2015 r,  pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w 

Kielcach ul. M Konopnickiej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 

Urząd Miasta w Kielce, pod numerem RIK-7/02, 

NIP – 657-24-54-840     REGON 292652791, 

 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: 

 

 1. DYREKTORA                                   -  Andrzeja Maćkowskiego 

a,  …………………………………………….., z siedzibą w; …………………………… 

NIP : …………………………….               

Zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,  reprezentowanym  przez: 

1.   ………………………………………… 

                                                        

                                                             § 1 

1. Przedmiotem umowy jest; 

Dostawa i montaż 9 szt. verticali o wymiarach podanych poniżej w Filii Nr 9 MBP w 

Kielcach ul. Okrzei 9.;  

1. 4,00m x 3,70m – 1 szt. 

2. 1,80m x 1,20m – 1 szt. 

3. 1,85m x 1,20m – 1 szt. 

4. 1,75m x 3,70m – 1 szt. 

5. 3,65m x 3,70m – 1 szt. 

6. 1,80m x 3,70m – 1szt. 

7. 1,95m x 1,20m – 1 szt. 

8. 3,40m x 1,20m – 1 szt. 

9. 1,00m x 2,80m – 1szt. 

                                                              § 2 

 Wartość zamówienia  wynosi: 

 

Wartość netto: ………………zł, słownie:  …………………………………………zł,  

  23% podatek VAT w kwocie ; ……………… zł 

Razem brutto: ……………zł, słownie: ……………………………………………….. 

………………………………………..zł,  

 

                                                       § 3 

 

 Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez WYKONAWCĘ w terminie do 21 dni od daty 

podpisania umowy, na warunkach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem 

unieważnienia umowy.                   

                                                            § 4 

Zapłata należności nastąpi z konta ZAMAWIAJĄCEGO przelewem, w terminie do 21 dni od 

daty dostarczenia zamówienia, potwierdzone protokołem odbioru i całościowej faktury VAT, 

na konto podane na FV.   

                                                             § 5 

 

WYKONAWCA na swoje usługi zapewnia 24 miesięczna gwarancje, w przypadku 

zgłoszenia reklamacji (telefonicznie, pisemnie) Wykonawca zapewnia wykonanie reklamacji 

w terminie do 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

                                                               § 6 

1. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 3 i 5 Umowy, Wykonawca 

zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, w wysokości 1 % wartości 

zamówienia za każdy dzień zwłoki.   

2. W przypadku gdy Wykonawca nie zrealizuje dostawy w całości, zapłaci 

Zamawiającemu karę ryczałtową w wysokości 10%  całkowitej ceny 

umowy/zamówienia/.   
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3.   W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego 

winą   jego zapłaci on Wykonawcy tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

części przedmiotu umowy udokumentowanej i potwierdzonej przez upoważnionego  

przedstawiciela   

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

odsetek ustawowych. 

                                       

                                                               § 7 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

                                                               § 8 

 

Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, w przypadku gdy nie będzie to możliwe, poddadzą się orzecznictwu sądu 

właściwego w Kielcach. 

 

                                                               § 9 

 

Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy pod 

rygorem nieważności.    

                                                              § 10 

 

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

 

 

 

 

  

 

                                                                             

         WYKONAWCA :                                                                       ZAMAWIAJĄCY:       

 

 

 

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