Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY
na: „Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 3 mieszkaniach komunalnych na
Osiedlu Bondary 4”

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Burmistrz Michałowa
reprezentujący Gminę Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 3
mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym położonym na Osiedlu Bondary 4 gm.
Michałowo.
2. Warunki płatności:
warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 14 dni na podstawie
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3.Termin realizacji zamówienia:
termin wykonania zamówienia do dnia 18.06.2021 r.
III. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: .........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
ADRES: .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:
lokal nr 3:
cenę netto: ……………………………………………………zł
cenę brutto: ............................................................................ zł
słownie brutto: ……………………......................................................................... zł
lokal nr 7:
cenę netto: ……………………………………………………zł
cenę brutto: ............................................................................ zł
słownie brutto: ……………………......................................................................... zł
lokal nr 13:
cenę netto: ……………………………………………………zł
cenę brutto: ............................................................................ zł
słownie brutto: ……………………......................................................................... zł

Łączna kwota netto: ………………………………………..zł
Łączna kwota brutto: ………………………………………zł
Słownie łączna kwota brutto: ……………………………………………………..zł
Oświadczam, że:
a)
zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
b)
przygotowanie do transportu, wywóz odpadów, załadunek i transport na miejsce
składowania (utylizacji) wykonam we własnym zakresie.
c)
akceptuję projekt umowy.
d)
przedstawię Zamawiającemu wymaganą dokumentację odbiorową.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1. ...................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................
................................, dnia......................
.............................................
podpis osoby uprawnionej
(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 2
Oświadczenie
dot. zapytania ofertowego na „Wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 3
mieszkaniach komunalnych na Osiedlu Bondary 4”

Nazwa Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adres:
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1.
Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2.
Posiadam wiedzę i doświadczenie,
3.
Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

..................................
Data i podpis

Załącznik Nr 3
UMOWA Wzór Nr …………/21
zawarta w dniu …………….2021r. w Michałowie, pomiędzy Gminą Michałowo, 16-050 Michałowo,
ul. Białostocka 11, NIP 966 210 16 73, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Marka Nazarko – Burmistrza Michałowa,
a …………………………….
zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez:
…………….
§ 1
Przedmiotem umowy jest wymiana i montaż nowej stolarki okiennej PCV w 3 mieszkaniach komunalnych w
budynku mieszkalnym nr 4 położonym na Osiedlu Bondary, gm. Michałowo.
1.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 18.06.2021 r.

2.

Termin, o którym mowa w ust. 1, za zgodą stron w formie pisemnej, może ulec zmianie.

1.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy we własnym zakresie.

2.

Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej.

1.

§4
W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu prac poza zakres określony w niniejszej umowie, a których
wykonania nie można było wcześniej przewidzieć, strony określą ten zakres oraz stosowne wynagrodzenie
w formie aneksu do niniejszej umowy.

§ 5
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w
wysokości……….brutto
(słownie:
……………………………………………………………………
złotych).
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej na: Nabywca „Gmina Michałowo
Białostocka 11 Michałowo 16-050 Michałowo, NIP 9662101673, Odbiorca: Urząd Miejski w Michałowie
ul. Białostocka 11".
3. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po
podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
1.

§ 6
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane zadanie.

2.

Okres gwarancji zaczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 7
Zamawiający realizując umowę może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które
powodowałyby, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla
Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

