Załącznik nr 1
Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

FORMULARZ OFERTY
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61,
87-200 Wąbrzeźno
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.18.2017zw) na dostawę (zakup) mebli biurowych dla
RDW Wąbrzeźno w 2017 roku wraz z usługą wniesienia i montaŜu.
My niŜej podpisani
..........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1.

Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w
ogłoszeniu.
Oferujemy wykonanie dostawy za cenę:

netto:

…………..…………... zł

plus podatek VAT

…………..…………... zł

co w wyniku daje cenę brutto

………………………. zł

(słownie złotych:...................................................................................................................................)
2.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: 60 dni od dnia podpisania umowy.

3.

Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia
faktury przez Zamawiającego.

4.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi
w nim postanowieniami.

5.

Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (stanowiący załącznik nr 3). Zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w niej określonych
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zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod
stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.18.2017zw),
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6.

Zobowiązujemy się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy.

7.

Załącznikami do niniejszej oferty są *:
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................
d. .........................................................................................................................
e. .........................................................................................................................
f. .........................................................................................................................
g. .........................................................................................................................

* uzupełnić zgodnie z ofertą / niepotrzebne skreślić

................................., dnia ..................2017 r.

……........................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

ZDW.RDW4.12d.362.18.2017zw
KATALOG MEBLI (opis, parametry)
Dostawa (zakup) mebli biurowych dla RDW Wąbrzeźno w 2017 roku
wraz z usługą wniesienia i montaŜu

Lp.

Nazwa / Rodzaj

Opis / parametry

Jedn.
miary

Ilość

1

2

3

4

5

1

Szafa aktowa wysoka
dwudrzwiowa

szt.

3

2

Słupek aktowy wysoki

- wysokość ok.1900mm
- szerokość 800mm
- głębokość 420mm
- kolor: olcha
- w środku 4 półki (pięć wnęk półkowych)
- odległość między półkami 330mm
- drzwi z płyty zasuwane na zasuwkę i na klucz
- całość wykonana z płyty melaminowanej o
grubości 18mm
- uchwyty metalowe podłuŜne chromowane
- plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm
w kolorze szafy wpuszczane w środek
- wszystkie widoczne obrzeŜa płyt oklejone
PCV grubości 2mm
- kąt otwarcia drzwi 110 stopni
- dół szafy na cokole
- wysokość ok.1900mm
- szerokość 400mm
- głębokość 420mm
- kolor: olcha
- w środku 4 półki (pięć wnęk półkowych)
- całość wykonana z płyty melaminowanej o
grubości 18mm
- plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm
w kolorze szafy wpuszczane w środek
- wszystkie widoczne obrzeŜa płyt oklejone
PCV grubości 2mm
- kąt otwarcia drzwi 110 stopni
- odległość między półkami 330mm
- drzwi z płyty zasuwane na zasuwkę i na klucz
- uchwyty metalowe podłuŜne chromowane
- drzwi lewe
- dół szafy na cokole

szt.

1

3

Stolik kwadratowy

- wymiar 600mm x 600mm
- wysokość 700-740mm
- grubość blatu 36mm
- kolor: olcha
- 4 metalowe nogi o Ø 60mm wykonane z
chromowanej stali nierdzewnej
- nogi wyposaŜone w stopki antypoślizgowe
- krawędzie oklejone obrzeŜem PCV grubości
2mm

szt.

1
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4

Szafka aktowa średnia
dwudrzwiowa

5

Stół z zaokrąglonymi
rogami blatu

6

Krzesła metalowe
TULIPAN

- wysokość ok. 1100mm
- szerokość 600mm
- głębokość 420mm
- odległość między półkami 330mm
- kolor: olcha
- całość wykonana z płyty o grubości 18mm
- w środku 2 półki (trzy wnęki półkowe)
- plecy wykonane z płyty HDF grubości 3,2mm
w kolorze szafy wpuszczane w środek
- wszystkie widoczne obrzeŜa płyt oklejone
PCV grubości 2mm
- kąt otwarcia drzwi 110 stopni
- drzwi z płyty zasuwane na zasuwkę i na klucz
- dół szafki na cokole
- uchwyty metalowe podłuŜne chromowane

szt.

1

- długość 1200mm
- szerokość 800mm
- wysokość 740mm
- grubość blatu 36mm
- kolor: orzech ciemny
- rogi blatu zaokrąglone
- 4 metalowe nogi o Ø 60mm wykonane z
chromowanej stali nierdzewnej
- nogi wyposaŜone w stopki antypoślizgowe
- krawędzie oklejone obrzeŜem PCV grubości
2mm
- wysokość do siedziska 470mm
- wysokość całkowita 850mm
- tapicerka siedziska i oparcia wykonane ze
skóry ekologicznej
- stelaŜ wykonany z chromowanej stali
nierdzewnej
- nóŜki wyposaŜone w stopki antypoślizgowe
- tapicerka w kolorze ciemniejszego brązu

szt.

1

szt.

4

- Meble z pozycji 1-4 stanowią komplet i muszą być identyczne pod względem koloru i detali
- Meble z pozycji 5-6 stanowią komplet i muszą być kolorystycznie dobrane.

.................................., dnia ......................2017 r.
……........................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY
ZDW.RDW4.12d.362.18.2017zw
Zawarta w dniu …….…….2017 roku w Wąbrzeźnie pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61 , 87-200 Wąbrzeźno
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
Mirosław Kielnik
Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
Głównego Księgowego
a
………………………………………………………………………………………………………......
(nazwa Wykonawcy, siedziba, adres),
NIP: .......................... REGON: ......................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa/działają:
1. ………………..– ………………………..
na podstawie (odpisu z KRS, ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z
którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.
łącznie zwanymi „Stronami”, a kaŜdy podmiot odrębnie „Stroną”.
Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru przez Zamawiającego oferty w prowadzonym postępowaniu
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015,
poz. 2164 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
§1
1. Przedmiotem umowy jest Dostawa (zakup) mebli biurowych dla RDW Wąbrzeźno w 2017 roku wraz z
usługą wniesienia i montaŜu.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
CPV 39 13 00 00 - 2
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
- ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych (nr ZDW.RDW4.12d.362.18.2017zw)
- oferta złoŜona w dniu ….. 2017r.
3. Szczegółowy wykaz oraz parametry mebli stanowiących przedmiot umowy określone są w załączniku nr 2
do ogłoszenia.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia zawarcia
umowy.
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2. Wykonawca oświadcza, Ŝe meble będące przedmiotem Umowy są fabrycznie nowe, nie mają defektów,
wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta
mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich uŜytkowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do dostawy, wniesienia i montaŜu mebli będących
przedmiotem zamówienia. Dostawa realizowana będzie do siedziby Zamawiającego tj. Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Wąbrzeźnie przy ul. 1 Maja 61, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
15:00.
4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach jednej dostawy wszystkie meble objęte zamówieniem.
5. O przygotowaniu mebli do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z
trzydniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem dostawy.
6. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas dostawy obciąŜają Wykonawcę.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
- szkody powstałe w wyniku zniszczenia wszelkiej własności Zamawiającego spowodowane działaniem
lub zaniechaniem Wykonawcy,
- przeszkolenie pracowników z zakresu bhp i p.poŜ.
§3
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
p. Małgorzata Sass – Kierownik sekcji finansowo – pracowniczej (tel.56 688 25 73)
2. Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za realizację dostawy ze strony Wykonawcy będzie:
p. ……………………………………….. – …………………..
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot dostawy wynagrodzenie za kwotę:
brutto: ………………… zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………. 00/100)
w tym:
wartość netto: ……………………… zł
podatek VAT: ……………………... zł
§5
1. Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia realizacji dostawy i dostarczenia faktury do Zamawiającego.
2. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
3. Faktura wystawiona będzie na: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 956-19-69-536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP 956-19-69-536).
§6
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy. Okres trwania gwarancji liczony
jest od daty odbioru mebli przez Zamawiającego.
2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeŜeli wady
ujawnią się w terminie gwarancji lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu zamówienia.
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W razie zaistnienia wad Wykonawca zobowiązany jest odebrać wadliwy przedmiot umowy na swój koszt
z siedziby Zamawiającego.
3. Ewentualne wady i usterki Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni
roboczych licząc od dnia zawiadomienia.
§7
1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:
- 5% wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia, w przypadku zwłoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1.
- 10% wartości umowy, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kary umownej z naleŜnego wynagrodzenia.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeŜeli nastąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznych, czego nie moŜna było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać
jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy od dnia odstąpienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeŜeli:
a) Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejsza umową w sposób niezgodny z jej
postanowieniami i wszelka dokumentacją określającą przedmiot umowy
b) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności zachowania formy pisemnej.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
rzeczowo sądowi w Bydgoszczy.
§ 10
Wykonawca nie moŜe dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
będzie waŜna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, uzasadniające odstąpienie od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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