
Przyłęk, dnia 22.10.2014 r. 

GBO.042.02.2014 

         

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Przyłęk 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel. 48 677 30 16 

Fax. 48 677 30 01 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 8111757928 

REGON: 670223920 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Dostawa sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. 

„Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, współfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie 

małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego wyposażenia do świetlicy w 

miejscowości Załazy: 

 

1. Sztalugi plenerowe  –  10 szt. 

2. Rysownice – 10 szt. 

 
Opis wyposażenia  stanowi załącznik nr 5 do zapytania 

Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać dostarczenie przedmiotu zamówienia do 

Zamawiającego. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania. 

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku 

mailto:przylek@przylek.pl


5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania. 

6. Udzieli  24 miesięcznej gwarancji na zaproponowane przez siebie wyposażenie. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik 

nr1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

g) wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie 

kserokopii powinny być poświadczone na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” i 

opatrzone imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do 

reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub 

budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału 

lub notarialnego potwierdzenia. 

h) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną. 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2), 

2. Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

(załącznik nr 3) 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż 

opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 31 października 2014 

r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu oferty ) 



Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Od dnia podpisania umowy  do 30 listopada 2014 r. 

 

VIII. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania ofertowego  udzieli pracownik Urzędu 

Gminy - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w .51. 

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminy Przyłęk do złożenia 

zamówienia. 

 

Załączniki 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

4. Projekt umowy 

5. Opis wyposażenia  będącego przedmiotem dostawy 



Załącznik nr 1 

GBO.042.02.2014 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

         Gmina Przyłęk 

         Przyłęk 30 

         26-704 Przyłęk 

 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/ faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

1. W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym: 

Dostawa sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach 

operacji pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, 

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za 

cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł. 

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

I. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym tj. od dnia  podpisania umowy  do dnia 30 listopada 2014 r. 

II. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 



- przyjmujemy bez zastrzeżeń projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy 

się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego 

- udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia 

 

       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

III. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

- szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty – kosztorys ofertowy 

 

 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

GBO.042.02.2014 

 

………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego 

na Dostawie sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji 

pt. „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, współfinansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie 

małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia, 

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 
       ( podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       Do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

GBO.042.02.2014 

 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty - Kosztorys ofertowy 

Dostawa sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. 

„Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach” 

 

Lp. Opis J.m. Ilość Cena Wartość 
(netto) zł 

 
1 

 
Sztalugi plenerowe 

 
szt. 

 
10 

  

 
2 

 
Rysownice 

 
szt. 

 
10 

  

 
Razem 

 

        

 

Wartość zamówienia (netto) …………………………………………………………….…………………… zł 

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

VAT ………………………………………………………………………………………………………………………. zł 

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

Wartość zamówienia (brutto) ………………………………………………………………………………….zł. 

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

 

……………………………………………………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

GBO.042.02.2014 

 

U M O W A  Nr ……./2014 

zawarta w dniu ………………2014 r. w Przyłęku pomiędzy Gminą Przyłęk reprezentowaną 

przez: 

1. Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………… 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. : Dostawa sztalug i 

rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. „Remont i 

utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach”, współfinansowanej ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych 

projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego wyposażenia do świetlicy w 

miejscowości Załazy: 

 

1. Sztalugi plenerowe – 10 szt. 

2. Rysownice – 10 szt. 

 

 

Szczegółowy opis wyposażenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego będącego 

podstawą zawarcia niniejszej umowy. 
§ 2 

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 

2014r. 

 



§ 3 

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy 

w kwocie : 

……………………………….. złotych netto (słownie: ……………………………………………………….…………………………..) 

……………………………….. złotych brutto ( słownie: ……………………………………………………………….………………...) 

w tym podatek VAT w kwocie ………….. złotych ( słownie: ………………………………………………………………….) 

2.Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia. 

3.Wykonawca oświadcza, że przewidział wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę 

zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego   

4.Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura  

powinna być adresowana do: Gmina Przyłęk, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk 

5.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta zamawiającego na konto   

Wykonawcy  podane w fakturze w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. 

6.Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

§ 4 

1.Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia 

dostarczenie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych 

2.Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7  dni  

od dnia ich ujawnienia. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia  

zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

4.Wykonawca obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie 

naprawy, wymianę wadliwej części albo wymianę urządzenia na nowe na jego koszt. 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy w trakcie 

wykonywania dostaw z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego.  

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 pkt 1 

b) w przypadku przekroczenia terminu wykonania dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 4 pkt 1, za każdy dzień zwłoki 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w umowie, jeżeli nie 

pokryją one poniesionych szkód. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy k.c., k.p.c. oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 7 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 
 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………………….       ……………………………….. 

         Zamawiający:                                                                             Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

 

 

Dostawa sztalug i rysownic do świetlicy w miejscowości Załazy realizowana w ramach operacji pt. 

„Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Załazach” 

 

Opis wyposażenia będącego przedmiotem dostawy. 

 

 

  

 
Nazwa 

 
Opis 
 

 
Sztaluga plenerowa 
 
 
 
 
 
 

- sztaluga wykonana z drewna bukowego 
- zabezpieczona impregnatem 
- trójnożna, przeznaczona do pracy w 
plenerze lub studiu 
- maksymalna wysokość płótna co najmniej 
100 cm 
- wysokość sztalugi po złożeniu 
maksymalnie 85 cm. 
 

 
Rysownica 
 
 
 
 

 
- wymiary: 45 x 75 cm (+/- 5cm różnicy od 
rozmiaru podstawowego) 
 

 


