Załącznik Nr 1
Nazwa Wykonawcy:

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

Adres Wykonawcy:

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

NIP, REGON:

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

Tel./faks:

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

e-mail:

……………………………………….
FORMULARZ OFERTOWY
DOSTAWA OPAŁU
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
LP

Rodzaj
opału

Ilość
ton
max

1

WĘGIEL –
ORZECH GAT.I

110

2

EKO-GROSZEK

50

Cena
netto za
1 tonę

Podate
k VAT

Cena
brutto za
1 tonę

Cena za cały
przedmiot
zamówienia
brutto

Słownie cena brutto całości poz. Nr 1
………………………………………………….…………………………..……….
Słownie cena brutto całości poz. Nr 2
…………………………………………………………………..………………….
1

2
3
4

Podana powyżej kwota jest maksymalną wartością wynagrodzenia jaką może uzyskać
Dostawca w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Cena uwzględnia wszelkie koszty
związane z dostawą środkami Wykonawcy. W przypadku mniejszego zapotrzebowania
ilość zamówionego opału może zostać przez zamawiającego zmniejszona.
Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w
przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami/ powierzyć podwykonawcy w
części…………………..
Termin ważności oferty- 30 dni od daty otwarcia ofert.

……………….. dnia …
…………………………………………………...

( miejscowość)
upoważnionej do składania oświadczeń

( podpis wykonawcy/osoby

woli w jego imieniu)

Załącznik Nr 2

UMOWA NR ………………..

Zawarta w dniu …………….. pomiędzy:

Zespołem Szkół Ogólnokształcących , ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
reprezentowanym przez:
1. Krystyna Magierowska-Kasza – Dyrektor szkoły
2. Joanna Kluwak – główny księgowy
Zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Firmą ………………………………………………………
reprezentowaną przez:
Zwanyą dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§1
1
2

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę opału (węgla, eko-groszku) do
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej .
Docelowa dostawa obejmuje:

Węgiel orzech gat. I – 110 ton (max powierzchnia składowania 25 ton)
o parametrach:
- wartość opałowa – min. 28.000 KJ/kg
- zawartość siarki – do 0,6 %

- zawartość popiołu – do 7,00 %
- uziarnienie 40 – 80 mm
Eko-groszek – sortyment typ 32.1 - 50 ton (max powierzchnia składowania
15 ton)
o parametrach:
- wartość opałowa – nie mniej niż 28.000KJ/kg
- uziarnienie : 5-30 mm
- zawartość siarki – do 0,7%
- zawartość popiołu – do 10,00%

3
4

Opał będzie dostarczany etapami, na miejsce składowania w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej, według
zapotrzebowania zgłaszanego do Wykonawcy przez Zamawiającego fax-em lub telefonicznie na numer
Wykonawcy………..
Wielkość dostawy sukcesywnej, a co za tym idzie docelowej, uzależniona będzie do potrzeb
Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych i może być mniejsza niż wykazana w §
1 ust.2 bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
§2

Czas realizacji zamówienia od momentu zgłoszenia wynosi 72 godziny.
§3
Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
§4
1
2

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy opału zgodnie z wymaganymi normami a także zgodnie z
warunkami określonymi w ofercie.
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dołączy do dostawy atest potwierdzający, że dostarczony
opał odpowiada parametrom określonym w §1 ust.2.
§5

1
2
3
4

1
2

Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:………………………….
Towar zostanie dostarczony na koszt i ryzyko dostawcy.
Cena za 1 tonę węgla, eko-groszku podana w formularzu ofertowym Wykonawcy jest niezmienna
przez cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku realizacji dostaw dla Zamawiającego w ilościach mniejszych niż maksymalne,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie odpowiednie do ilości opału faktycznie
dostarczonego.
§6
Płatność następować będzie za każdą dostawę na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek
Wykonawcy w ciągu 30 dni od doręczenia zamawiającemu faktury.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe
odsetki za zwłokę.

§7
1
2

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT.
§8

1

Jeżeli przy odbiorze przedmiotu dostawy zostaną stwierdzone wady użytkowe, to Zamawiającemu
przysługuje następujące uprawnienie:
a
jeżeli przedmiot dostawy nie będzie odpowiadał żądanym parametrom lub parametry budzić
będą wątpliwości, Zamawiający zleci dokonanie analizy opału uprawnionej jednostce a w
przypadku potwierdzenia złej jakości opału, kosztami analizy obciąży Wykonawcę.
b
przedmiot dostawy o parametrach nie odpowiadających wymaganiom określonym w
niniejszej umowie zostanie wymieniony przez Wykonawcę na prawidłowy, na jego koszt.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisana notatka zawierająca wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze
wad.
§9

2

1
a
b
c
d
2

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne.
w wysokości 0,2% wartości umownej zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji
zamówienia,
w wysokości 0,2% wartości umownej zamówienia za zwłokę ponad 7 dni za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki w terminie wymiany opału wadliwego na opał o właściwych parametrach,
jednorazowo w wysokości 2% wartości umownej zamówienia, za dostarczenie opału, który nie
odpowiada wymaganej jakości,
w wysokości 20% wartości umownej zamówienia, za odstąpienie od wykonywania umowy z winy
Wykonawcy.
Niezależnie od powyższych kar Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania
uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej szkody.
§10

1
2

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej , że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Odstąpienie może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art.145 ustawy z dnia 29. 01. 2004r ,
Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2010r,Nr 133,poz.759 z póż.zm.).
§11

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
Zamówień Publicznych.
§12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§13
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla
Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3

Pieczęć

……………………………, dnia ………………..

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I OPŁATAMI

Nazwa wykonawcy ………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….……
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu
Skarbowego.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń.

……………………………………….
podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 4

Pieczęć

……………………………, dnia ………………..

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU ZE SKŁADKAMI NA UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

Nazwa wykonawcy ………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………….……
Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń.

……………………………………….
podpis osoby upoważnionej

