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Czerwona Woda, dnia 11 lipca 2011r. 

                                                                                    
           / 2011 
    (nr postępowania) 
 
 
 

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie ul. Kolejowa 22, 59-940 
Węgliniec, tel, fax 075 7780285, e-mail szkola.czerwona.woda@wp.pl 

 
 

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
                                        

ZAPRASZA 

  
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku szkoły”  
 
 
1. Opis sposobu przygotowania oferty : 
 
1.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
1.2.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość 
przekazania oferty faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym należy ją niezwłocznie 
potwierdzić na piśmie. 
1.3 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 
1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 
1.5 Oferta ma obejmować całość zamówienia. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w budynku szkoły polegająca na 
wymianie i montażu  kotła grzewczego w budynku szkoły.  
Zakres robót obejmuje: 

1. Dostawa kotła o parametrach: 
a) Kocioł wielopaliwowy o mocy 200kW wraz z układem sterującym, z załadunkiem 

ręcznym, przeznaczony do budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie 
większej niż 2000m² 

b) Preferowana szerokość montażowa kotła nie większa niż 150cm 
c) Sprawność kotła nie mniejsza niż 70% 

2.   Montaż  i rozruch kotła obejmujący: 
 a)   demontaż i transport we wskazane miejsce istniejącego kotła 
 b)   montaż nowego kotła wraz z przeprowadzeniem rozruchu próbnego i wykonanie      
             niezbędnych badań i prób oraz robót budowlano-instalacyjnych niezbędnych do     
             wykonania zadania. 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.08.2011r 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena - 100%. 
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:   
           5.1. Formularz oferty według załączonego  wzoru, 
           5.2. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy  
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

           W cenę oferty należy wliczyć: 
           6.1. wartość dostawy określoną  w oparciu o przedmiot zamówienia, 
           6.2. koszty transportu,  
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           6.3. obowiązujące podatki(w tym VAT  
           6.4. koszt montażu 
           6.5. cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i         
                  nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 
           6.6. zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą  wszystkim postawionym przez    

 niego wymogom i o najniższej cenie. 
 
7. Miejsce i termin złożenia oferty:  
          7.1. Ofertę należy  złożyć w terminie do dnia  19.07.2011r. , do godz. 12.00 w       
                 sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie 
          7.2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie     
                 rozpatrywana. 
          7.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany  lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę               
                 przed  terminem upływu  jej składania. 
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest : Dyrektor szkoły                               

ul. Kolejowa 22 pok. Nr 5 , tel. 075 7780 285; 503 073 367 
9. W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Wykonawca ma 

podpisać umowę w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej 
Wodzie. 

 
 

 
 

…………………………………… 
(podpis pracownika merytorycznego) 

 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Wzór druku dla ,,propozycji cenowej’’ 
2. Wzór umowy 
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Załącznik nr 1  
 

 
………………………………………. 

(miejscowość, data) 
 
 
……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                      
 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II 

         w Czerwonej Wodzie 
                                                                                                        ul. Kolejowa 22 

         59-940 Węgliniec 
 

 
 
 

OFERTA 

 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Modernizacja 
kotłowni w budynku „   
 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę …………………….zł 
brutto(słownie:……………........................................……............................….............
…………), w tym podatek VAT- 23% w kwocie …………………. zł (słownie: ......... 
.......................................................................................................................................... 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 20.08.2011 r. 
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki umowy 

akceptuję i zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia 
umowy na w/w warunkach. 

4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
5. Załącznikami do oferty są: 

wzór umowy 
 
 
          
 

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

  ( podpis upoważnionego 
                                                                           przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr2 
U M O W A   nr   …… 

 
 

      zawarta w dniu …………. w Czerwonej Wodzie pomiędzy Szkołą Podstawową                    
w Czerwonej Wodzie z siedzibą: Czerwona Woda  ul. Kolejowa 22 , 59-940 Węgliniec, 
reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie Danutę 
Grabowską przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Janiny Pietruszka 

zwaną dalej „Zamawiaj ącym”  

a firmą……………..…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
została zawarta umowa następującej treści : 
 

§ 1 
 

Na podstawie art.4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty 
opisane w § 2 niniejszej umowy.  
 

§ 2 
 

Przedmiotem umowy jest „modernizacja kotłowni w budynku szkoły”  polegająca na 
wymianie  pieca CO zgodnie ze złożoną ofertą. 

§ 3 
Z ramienia Zamawiającego, roboty będą nadzorowane przez inspektora nadzoru             
Pana  Piotra  Gurlagę 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi w dniu …………… 

2. Termin zakończenia robót –  20.08.2011 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot 
umowy w terminach określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 5 

 
1. Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wartość robót ustala się na kwotę ryczałtową brutto ………….. (słownie: 

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

3. Kwota określona jest w ust.1 jest kwotą ryczałtową brutto, zawiera ona nadto wszelkie 
koszty związane z realizacją zadania tj. podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, 
transport itp. 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy, określony w § 1, będzie się odbywało 
fakturą końcową wystawioną po zakończeniu umownego zakresu robót oraz ich 
końcowym bezusterkowym odbiorze na podstawie protokołu podpisanego przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. 

5. Należność za wykonanie roboty Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy. 
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§ 6 

 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki 
liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

 
1.Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami, w których będą realizowane roboty i 

nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
2.Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty z należytą starannością i zgodnie z 

postawieniami umowy. 
3.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia 

oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa podczas wykonania zamówienia. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, 
liczonej od dnia odbioru końcowego. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 
dni od  dnia ich ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek niezwłocznie, jednak nie później niż 
w  ciągu 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między     
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez    
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania   
Wykonawcy. 

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie  
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad po upływie  okresu gwarancji. 

 
§ 9 

 
Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 10 
 

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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• w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy- odstąpienie, w tym wypadku, może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; 

• zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 
• zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
• wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął wykonania zamówienia oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 
• w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy 

zawarciu umowy - w tym przypadku Zamawiający może ograniczyć również zakres 
rzeczowy umowy. 

W w/w wypadkach Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane do dnia 
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odstąpieniu od umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez 
uzasadnionej przyczyny, odmawia zatwierdzania protokołu końcowego robót. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie roszczenia do 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia roszczenia 
w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do 
wystąpienia na drogę sądową. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu. 
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA  

                                                                   
 


