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)

Formularz ofertowy
spolka z o.
z siedzibq przy ul, Rysiej 3 skladana przezi

Dla Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego

o.

we woclawku

z

prowadzonym zapytaniem ofertowym zgodnie z wymogami ,,Regulaminu
w zwiqzku
udzielania zam6wieh publicznych w Miejskim Przedsigbiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. we
WocNawkut o warto6ci nie przekraczajqcej kwoty stanowiqcejwarto66 30 000 euro, do kt6rych nie
stosuje sig ustawy Prawo zam6wieti publicznych "

Przedmiot oferty

Cena ofertowa

dostawy kurtek zimowych dla pracownikow
M,P,K. Sp6lka z o.o, we Wloclawku

w

cena l4czna, wykazana
Formulazu
cenowym wynosi
zl brutto
slownie:

Upelnomocnieni pzedstawiciele Wykonawcy

( podpis, pieczq6

<J %5Y

)

( pieczqc )

Formularz cenowy

L.p.

llo56 / jm

Nazwa produktu

Cena netto za

Iszt. Cena brutto za 1
szt.

1.

Kurtka mqska
zimowa

3.

Razem wartoS6 zam6wienia

Kurtka mqska zimowa

Warto66 brutto
razem

55 szt.

:

- 76 cm
- material zewngtrzny wodoodporny - kolor czarny
- material 100 % poliester
- kieszenie zewnqtrzne :
2zprzodu zapinane na zamek - uko6ne;
l zpzodu na wysokoSci piersi po prawej stronie na zamek
- kieszenie wewngtzne :
1 dula po prawej stronie zapinana na zamek
'1 mala po lewej stronie
- stojka moze byc obszyta od wewnqtrz miqkkim icieplym materialem typu Fils
- Sciqgacze wewngtzne na kofcach rgkaw6w
- d6l i kaptur Sciqgany gumkq wyposa2onq w stopery.
- dlugo6c kurtki dla rozmiaru 50

Zamawiajqcy dopuszcza inny zaproponowany Wzez Wykonawcq
w koloze czarnym

wzor

wodoodpornej kurtki

.

Upelnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy

( podpis, pieczqd

(data, miejscowoSc

)

)

Projekt umowy
kurtek zimowych ( szytych na miarq
zawarta w dniu
we Woclawku

)

pomiqdzy stronami:

1.

Miejskim Przedsiqbiorstwem Komunikacyjnym Sp6lka z o. o. z siedzibq we Woclawku przy
ul, Rysiej 3, wpisanym do rejestru przedsiqhiormw proladzonego pzez Sqd Rejonowy w Toruniu, Vll
WydzialGospodarczy Krajowego Rejestru Sqtlowego pod numerem KRS 0000034210, posiadajqcym NIP
o nr 888 - 020 - 33 - 71 i REGON o nr 910226702. Kapital zakladowy 10.576,500,00 zl

reprezentowanym pruezi

AndrzejaSTASlAKA

1.

-

Prezesa Zarzqdu Spolki

zwanym w dalszej tre6ci umowy Zamawiajqcym;
a

2.

siedzibq

z

.,....... .,........

nv' *......... :.
posiadajEcym NIP o
reprezentowanym przez:

zarejestrowa

:

:.

::
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"

:,,..,.,,..

i

REGON

1.

2.

zwanq

w dalszej treSci umowy

Wykonawc4

s1

1.

sq dostawy dla Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego we
Wloclawku,wokresiejednegorokuoddnia,,, ,,,,dodnia,,,,..,, kurtekroboczych
Pzedmiotem umowy

(zimowych ),
Szczeg6lowy wykaz rodzajowo
iloSciowy oraz ceny jednostkowe ubran okreSla zalqcznik do
umowy ( formularz cenowy ), stanowiqcy jej integralnE czqSi,
3, Wzory asortyment6w ubrafr Wykonawca pozostawia w depozycie Zamawialqcego do dnia uplywu

-

2,

terminu wa2no6ci

, qIF'

JAW"

u

mowy,

s2
Dostawy przedmiotu umowy, nastqpowaly bqdq partiami okre6lonymi przez ZamawiajEcego.

s3

i

wypnodukowac
dostarczyc okreSlonq pnez Zamawiajqcego
( co do asortymentu i ilo6ci ) czgSc dostawy w ciqgu 14 -lu dni od dnia otrzymania zam6wienia.

1

Wykonawca zobowiqzuje

2

Dostarczone produkty

siq

nie mogq odbiegac od wzor6w, o ktorych mowa

w S 1, ust,

3 umowy, pod wzglqdem parametr6w uzytkowych ijakoSciowych.
?

Wykonawca zapewnia mozliwo$6 dokonywania Wzez pracownik6w Zamawiajqcego
indywidualnych przymiarek w pierwszq i tzeciq Srodq kazdego miesiqca w godzinach od 08 : 00
do 12 :00 , w siedzibie Zamawiajqcego w wyznaczonym przezZamawiajqcego pomieszczeniu,

s4
Wykonawca zobowiqzuje siq dostarczyd pzedmiot umowy na adres siedziby Zamawiajqcego, na
wlasny koszt i na wlasne ryzyko.

s5
Pzyjqcie dostawy przedmiotu umowy nale2y popzedzil protokolarnym odbiorem iloSciowym
ijako5ciowym, ktory przeprowadzq pzedstawiciele obydwu stron, Miejscem przeprowadzenia odbioru
bqdzie siedziba Zamawiajqcego. Protok6lodbioru pzekazania przygotowuje Wykonawca,

s6
W przypadku ujawnienia pzy odbiorze brakow ilo6ciowych lub wad przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiqzany jest, w przeciqgu trzech dni, do uzupelnienia brakow iloSciowych lub usuniqcia wad
jakoSciowych,

s7
Uprawnienia Zamawiaj4cego

z

tytulu gwarancji wygasajq po uplywie okresu 12 miesiqcy od daty

odbioru przedmiotu umowy.

s8
1

Zaplata naleznoSci nastqpowala bqdz:ie pzelewem, w terminie 30 dni od dnia otzymania faktury
pzezZamawiajqcego, na rachunek Wykonawcy, wskazany w faktuze ( fakturze VAT ), w oparciu
o ceny jednostkowe okreSlone w zalqczniku do umowy, Za dzieh realizacji naleznoSci przyjmuje
siq dziefr uznania rachunku Wykonawcy kwotqwskazanEna fakturze,
Lqczna warto6c przedmiotu umowy brutto (lqcznie z podatkiem VAT), wynosi .....................21
brutto ( slownie :

.,,,,..........

,,,.,.,..,.,.).

se

1.

Strony postanawiaj4 2e w razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy obowiqzujqcq
je formilodszkodowania bgdqokreSlone nizej kary umowne:
1) Wykonawca zobowiqzuje sig zaplactil ZamawiajEcemu kary umowne:

a)
b)

2.

za zwlokq w wykonaniu dostawy w terminie okre6lonym w S 3, w wysokoSci 10 % wartoSci
brutto dostawy zakaidy dzieh zwloki ;
za;zwlokq w rozpatrywaniu nlklamacji w terminie okreSlonym w S 12 ust, 3 )
w wysoko6ci 10 % wartoSci bruttcr pzedmiotu reklamaqi zaka2dy dzieri zwloki, liczony od dnia

(

wyznaczonego na usuniqcie wad okreSlonych w S 6.;
c) z tytulu odstqpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartoSci brutto niezrealizowanych dostaw.
Zamawiajqcy zobowiqzuje siq zaplacii Wykonawcy karg umownE w wysoko6ci 10 Yo wartoSci
dostaw niezrealizowanych ( w okresie rocznym ), w razie odstqpienia od umowy z powodu
okolicznrcSci, za ktore odpowiada,

3. Strony umowy zastrzegajq sobie prawo dochodzenia roszczefi

uzupelniajqcych

do

wysoko6ci

rzeczywiScie pon iesionej szkody.

4,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno5ci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w intercsie publicznym , czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajqcy moze odstqpid od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomoSci o tych
okolicznrcSciach,

5,

Zamawiajqcy

jest

uprawniony

do

potrqcenia naliczonych

kar

umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.

s
1.

2.

10

w toku realizacji umowy nastqpi koniecznoSd wykonania dostaw dodatkowych, ktorych
wartoS6 nie puekroczy 20 0/o przedmiotu zam6wienia, to Wykonawca zobowiEzuje sig do
wykonania tych dostaw na dodatkowe zamowienie, przy zachowaniu tych samych norm,
standardow, parametrow i cen,
Wykonawca oSwiadcza, ze nie wyczerpanie przedmiotu umowy, w zbiegu z pzeslankq uplywu
terminu waznoSci umowy okre6lonego w S 1., nie bqdzie stanowilo podstawy wysuwania wobec
Zamawiajqcego roszczeh z tytulu utraconych korzy6ci,
Jezeli

s

11

Zmiana postanowiefi zawartej umowy moze nastqpic za zgodqobu stron, wyrazonq na pi6mie, pod
rygorem niewa2noSci takiej zmiany,

s

1,

12

W razie powstania sporu zwiqzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiqzane sq do
wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacjg wykonuje siq poprzez skierowanie konkretnego roszczenia pzez Zamawiajqcego do
Wykonawcy,

3,
4,

Strony obowiqzane sq do pisemnego ustosunkowania siq do zgloszonych roszczeh w ciqgu 3 dni
od daty zgloszenia roszczenia .
Jezeli Wykonawca odm6wi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o kt6rym mowa w ust. 3, Zamawial1pv moze wystqpid w sprawie do wla6ciwego miejscowo sqdu
powszechnego wg, siedziby Zamawiajqcego,

5.

Spory mogqce wynikai na tle wykonania postanowien umowy stron poddaj4 rozstzygniqciu
wlaSciwemu miejscowo sqdowi pows;:ech nemu wg. siedzi by Zamawiajqcego,

$

13

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowqzastosowanie majqodpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego .

s14
Umowq spoaqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplazach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY

WYKONIAWCA

