
1 

 

 

Sucha Beskidzka, 14.11.2018 r. 

 

 

 

znak: WZ.272.1.8.2018 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe pn.: 

 

Wykonanie, dostawa i montaż „Ławki Niepodległości”  

 

Zadanie pn. Ławka Niepodległości dla samorządów dofinansowane ze środków dotacji 

celowej Ministerstwa Obrony Narodowej  

 

 

Prowadzone na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka  

TEL: (0-33) 875-79-00, 875-79-20, FAX: (0-33) 875-79-00, 874-25-11, e-mail: 

zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl . NIP (Powiatu Suskiego): 552-14-27-933. 

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: osobą do 

kontaktu w sprawie zapytani ofertowego jest P. Piotr Pudo tel. 033 875 79 20 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego betonowego 

pomnika w formie Ławki Niepodległości, która winna zostać wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym dla zadania pn. Ławka Niepodległości dla samorządów. Wskazany projekt  

stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Po stronie Zamawiającego leży 

wykonanie fundamentu, na którym zostanie usytuowana Ławka Niepodległości oraz 

doprowadzenie niezbędnych mediów. Zamawiający wybranemu wykonawcy przekaże treści 

multimedialne oraz wizualne, które zgodnie z wytycznymi MON powinny występować  

w realizowanym zadaniu.  

4. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r.  

5. Kryterium oceny ofert: cena 100% 

-Wzór obliczenia klasyfikacji ofert dla kryterium cena: 

ilość punktów = oferta z najniższa cenną brutto / cena badanej oferty brutto x 100 punktów 

Punktacja zostanie przyznana na podstawie danych zawartych w ofercie Wykonawcy.  

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę. 

6. Zmiana umowy 

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy jest dopuszczalna jeżeli: 

- w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: 

kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę 

netto oraz kwotę podatku od towarów i usług 

- zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących  

w dniu zawarcia umowy 

- zmiana leży w interesie Zamawiającego 

- wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisania umowy  

7. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, która: 

-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

-jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

-jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.  

W toku postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia treści oferty.  

8. Okres gwarancji: 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.  

9. Warunki płatności 

Rozliczenie umowy, wynikające z usług świadczonych, zrealizowanych przez Wykonawcę, 

nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT/ rachunku. Wykonawca wystawi 

fakturę VAT/rachunek w terminie 7 dni od dania odbioru przedmiot zamówienia, które 

nastąpi na mocy protokołu zdawczo-odbiorczego.  

10. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty: 

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
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10.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej 

Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b – dziennik podawczy lub formie elektronicznej – na adres 

e-mail: strategia@powiatsuski.pl 

10.2. Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie za całość zamówienia w złotówkach. 

10.3. Ofertę należy złożyć w języku polskim w terminie do dnia 16.11.2018 r., do godz. 

15:00.
 

10.4. Oferty otrzymane po terminie ich składania, zostaną zwrócone Wykonawcom bez 

otwierania.  

10.5. Okres związania ofertą: 30 dni 

11. Załączniki: 

-Projekt wykonawczy Ławki Niepodległości – Załącznik nr 1  

-Projekt umowy – Załącznik nr 2 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych nie 

gorszych od wskazanych w projekcie wykonawczym oraz nie zmieniających zasad  

i rozwiązań w nim przyjętych.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania 

ofertowego w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 
STAROSTA SUSKI 

mgr Józef Bałos 
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Załącznik nr 2 

  Projekt  

Umowa Nr WZ.273.1.8.2018 
 

zawarta w dniu .... ......... 2018 r. pomiędzy Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą         

przy ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Członków Zarządu: 

Pana mgr Józefa Bałosa  

Pana  mgr Zbigniewa Hutniczaka 

Starostę Suskiego 

Wicestarostę Suskiego 

................................................................................................ z siedzibą w 

....................................... przy ul. ............................................................,  

zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

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

  

Wykonawca został wyłoniony w zapytaniu ofertowym Nr WZ.272.1.3.2018 z dnia ……………. 

na Wykonanie, dostawę i montaż Ławki Niepodległości.  W rezultacie dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty  

Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Ławki 

Niepodległości, która winna zostać wykonana zgodnie z założeniami zadania pn. Ławka 

Niepodległości dla samorządów. 

2. Po stronie Zamawiającego leży wykonanie fundamentu, na którym zostanie usytuowana 

Ławka Niepodległości oraz doprowadzenie niezbędnych mediów.  

§ 2 

Strony ustalają termin realizacji prac do 30.11.2018 r. 

§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi  

w zapytaniu ofertowym zawierającej m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia                         

i zobowiązania Wykonawcy oraz że są wprowadzone do niniejszej umowy. 

2. Treść zapytania ofertowego stanowi integralną część  niniejszej umowy. 

§ 4 

Nadzór nad realizacją prac ze strony Zamawiającego sprawował będzie 

………………………. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy posiadanego sprzętu                       

i oprogramowania. 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 

2) jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o 

którym mowa w § 5pkt 2. 
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§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym oraz ofertą wybranego Wykonawcy, jest wynagrodzenie umowne.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto ...................... zł. 

     (słownie złotych  netto  ...............................................................) 

     brutto z VAT : ................ zł. ( słownie : złotych brutto .................................................). 

3. Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za zdany 

Zamawiającemu przedmiot umowy stanowi bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia 

potwierdzony stosownym protokołem.  

4. Należność zostanie uregulowana z konta zamawiającego na konto Wykonawcy podane na 

wystawionym rachunku/fakturze, przelewem w terminie do 14 dni po otrzymaniu 

rachunku/faktury. 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:   

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1 % 

wynagrodzenia ustalonego w umowie za ten przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady              

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za 

każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,   

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego.  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:   

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy -  w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego.   

3. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązań będą potrącone z wynagrodzenia 

wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnej szkody.  

§ 10 

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

w następującej sytuacji: 

1) Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli 

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, 

których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Przedłużenie terminu 

umownego może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy. 

§ 11 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania 

drogi postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa  w ust.3, Wykonawca 

uprawniony jest  do wystąpienia na drogę sadową. 
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5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest Sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się 

orzeczeniom Sądu Polubownego. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§ 13 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian. 

§ 14 

Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego 

Zamawiający Wykonawca 

 

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu 

 


