
 

Załącznik nr 2  
/pieczątka firmowa Oferenta/ 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE OFERENTA:  

1. Pełna nazwa:  

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

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

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

2. Adres Oferenta: 

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

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

tel. ............................................. email ………………………… WWW ……………………. 

3.  REGON, NIP: 

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

PRZEDMIOT OFERTY:  

Oferta dotyczy zamówienia publicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Jana Grodka w Sanoku - według opisu przedmiotu zamówienia w zakresie: Wykonanie, 

zaprojektowanie i  dostawę tablicy informacyjnej i  tablicy pamiątkowej dla PWSZ  

w Sanoku Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto: 

      .........................................................................................................................................PLN 

      (słownie:.................................................................................................................................. 

      ........................................................................................................................................PLN) 

        VAT ……% ...............................................................  

II. Cena brutto oferty łącznie:  

...................................................................................................................................PLN 

(słownie:............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................PLN) 

III. Ceny powyższe zawierają wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji 

zamówienia w zaoferowanym czasie. 

IV. Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

V. Zamówienie wykonamy w terminie:  

I etap -  tablice informacyjne do 17 dni od podpisania umowy, 
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II etap – tablice pamiątkowe do 15 dni od dnia przesłania przez zamawiającego 

zamówienia.    

VI. Na dostarczone tablice informacyjne udzielimy minimum 12 miesięcy gwarancji. 

Na dostarczone tablice pamiątkowe udzielimy minimum 24 miesięcy gwarancji. 

VII. W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że zapoznałem się  

z warunkami zapytania i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

VIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym 

 i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie oświadczamy, że uzyskaliśmy 

konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.  

IX. Oświadczamy, że ceny podane w formularzu cenowym będą stałe przez okres 

obowiązywania umowy.  

X. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia 

oferty.  

XI. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy (zał. nr 3)  

i zobowiązujemy się, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

XII. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

XIII. Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach . 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1. ......................................................................  

2. ....................................................................... 

3. ...................................................................... 

4. ...................................................................... 

5. ...................................................................... 

6. ...................................................................... 

7. ...................................................................... 

 

 

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

                                                                   

  (podpis i pieczątka imienna osoby  

uprawnionej do reprezentowania firmy) 

 

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

   (miejscowość, data)  
 

* wypełnić jeżeli dotyczy 
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Załącznik do oferty 

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

...............................................      ................................................. 
nazwa i adres oferenta   (pieczątka)                  (miejscowość, data) 

 

 

FORMULARZ CENOWY  

Wartość brutto ogółem:  

Słownie: …………………………………………………………………………………. 
 

 

Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, np. 

upusty czy rabaty. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny wprowadzanie zapisów typu: 

„na podane ceny udzielam 10% rabatu". Tak podany zapis nie będzie uwzględniony przez 

Zamawiającego przy ocenie ofert.  

Zaoferowany przez oferenta towar nie może być niższej jakości od wskazanego w opisie 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK Nr 1 SIWZ.  

Należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji.  

 

 
                                                

                                                  ............................................. 
(Podpis(y) upoważnionego(nych)                                                                                                                                        

przedstawiciela(i) oferenta) 

Lp. 

Opis przedmiotu zamówienia 
(opisać z taką szczegółowością jak w opisie 
przedmiotu zamówienia)  

Ilość 

Cena 
jedn.   
netto 
[w zł] 

Wartość 
netto 
[w zł] 

Wartość 
podatku 

VAT 
22%  
[w zł] 

Wartość 
brutto 
[w zł] 
5+6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Tablica informacyjna o wymiarach 250x200 cm  

1 sztuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

2 

Tablica pamiątkowa o wymiarach 90x70 cm 

1 sztuka 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Razem  

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 



 4 

„Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” 

 

Załącznik nr 3 
PROJEKT UMOWY  

Umowa  

 

W dniu................................................. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im 

Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok, reprezentowaną przez:  

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................  

zwany dalej "Zamawiającym", a   

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

reprezentującymi 

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

......................................................................................................................, zwanym dalej 

“Dostawcą”, 

 na podstawie rezultatów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

zapytania ofertowego, na wykonanie dostawy …………………………. oraz oferty 

złożonej przez Dostawcę, została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Dostawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

dostawie następującego towaru: 

      – 

      -   

2. Miejscem wykonania dostawy i usługi jest siedziba Zamawiającego – Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia oraz 

złożona przez Dostawcę oferta wraz z FORMULARZEM CENOWYM.  

 

§ 2 

 

1. Dostawca zobowiązuje się wykonać i dostarczać przedmiot zamówienia w terminie: 

     I etap -  tablice informacyjne do 17 dni od podpisania umowy, 

II etap – tablice pamiątkowe do 15 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego 

zamówienia.   

§ 3 

 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto:  

1. Opis przedmiotu zamówienia,  

2. Oferta Wykonawcy wraz z FORMULARZEM CENOWYM.  
 

§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie  

w kwocie netto: ..................................... zł  (słownie: ……………………………………) plus 

stosowny  podatek VAT  tj. brutto:……………………………………………………… zł 

(słownie ........................................................)   
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2. Podatek VAT będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od otrzymania faktury po zakończeniu 

etapu wskazanego w § 2. Podstawą wystawienia faktury jest pisemne potwierdzenie przez 

Zamawiającego dokonania odbioru sprzętu.  

 

§ 5 

Warunki gwarancji i serwisu: 

 

a) Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone tablice, na okres:    

    - 12  miesięcy tablice informacyjne, 

    - 24  miesięcy tablice pamiątkowe, 

b) gwarancja liczona jest od momentu dostarczenia tablic Zamawiającemu, 

d) usterka objęta gwarancją będzie usunięta przez Dostawcę bezpłatnie, łącznie  

z transportem przedmiotu umowy do serwisu, kosztami części i robocizny. 

e) w razie usterki Dostawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia niezwłocznie po 

otrzymaniu informacji od Zamawiającego w ciągu maksymalnie 10 dni,  

f) każdorazowo czas naprawy powoduje wydłużenie okresu trwania gwarancji, 

g) W przypadku niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie, o którym mowa w pkt. e 

Zamawiający może zlecić jej wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Dostawcy.   

                                                                                                                § 6 

 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary 

te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

 

1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu, chociażby nie poniósł on szkody, karę umowną za:  

a) opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego należnego Dostawcy za każdy dzień opóźnienia,  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Dostawcy  

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.  

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

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

piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

§ 8 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  
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2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Dostawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 9 

 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie może powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy osobom trzecim.   

2. Dostawca nie może przelać jakichkolwiek praw wynikających dla Niego z niniejszej 

Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

                                                                                                            § 11 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

 

Dostawca :                           Z a m a w i a j ą c y: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


