
 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Białobrzegi……………………………. 

PZDP.III. 2600.12.2014 

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego  

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi  

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824 

       

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Przebudowy chodnika w miejscowości Przybyszew 

na odcinku 452m”. 

 

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe  

 

4. Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

NIP………………………………….tel/fax………………………………………………….. 

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

 

wartość netto:………………………………….zł 

podatek VAT:…………………...% 

wartość brutto…………………………………zł 

słownie brutto…………………………………………………………………….zł 

 

 

 

 

 



UMOWA NR …./2014 

 

zwarta w dniu ………………2014 r. w Białobrzegach  

pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Białobrzegach z siedzibą przy ul. 

Kościelnej 103, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa: Dyrektor  – 

Włodzimierz Stachera, 

a firmą:  

……………………………………………………………………………… NIP: ……………….. , 

REGON: ……………………….., reprezentowaną przez:  

……………………………………….. – …………………………………………, zwaną dalej 

„WYKONAWCĄ” 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przebudowy chodnika w 

miejscowości Przybyszew na odcinku 452m.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w §1 wykonać do dnia 29 sierpnia 2014r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

normami państwowymi.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiar robót.  

§ 4 

1. Zamawiający, zgodnie z treścią złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do 

Umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie zamówienia cenę: brutto: 

………. zł brutto (słownie: …………………………………………….. złotych), w tym 23% 

VAT tj. …………… zł.  

2. Wynagrodzenie za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zapłacone przez 

Zamawiającego w złotych polskich, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy 

wskazany w fakturze VAT, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 

§ 6 



W razie odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w 

wysokości 10% wartości robót określonych w §5  

 

§ 7 

1. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:  

a) zwłoka w wykonaniu zamówienia trwa dłużej niż 10 dni,  

b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie,  

c) Wykonawca dopuszcza się rażących zaniedbań w sposobie wykonania zamówienia,  

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary 

umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokośći 1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 9 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
 

§ 11 

Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 

zaakceptowane przez obie strony umowy. 

 

§ 12 

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

stron. 
 

                                                     

 

 

Zamawiający                                                                                            Wykonawca 

 

 


