Zapytanie ofertowe nr SB/2/2018

Rudka, 19 grudnia 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SB/2/2018
dotyczące
Zakupu i dostawy wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności
w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków
cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020
Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020” (wersja z 19 lipca 2017 r.) oraz Umowie o dofinansowanie realizacji ww.
projektu.
Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego Wykonawca zostanie wybrany
w wyniku oceny ofert, dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami
oceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym
czasie, w razie wystąpienia przyczyn unieważnienia, o których mowa w niniejszym Zapytaniu.
Termin składania ofert: do 31 grudnia 2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
NUMER OGŁOSZENIA
SB/2/2018
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
Styl-Bud s.c Surowiec Piotr Sagan Dorota

1

Rudka 14b, 22-100 Chełm
NIP 5632314735, REGON 060244480
MIEJSCE, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert,
oznakowanej w sposób następujący:
1) NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES, Oferta w postępowaniu SB/2/2018 na:
Zakup i dostawę wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności
w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków
cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność
Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 20142020, Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16
2) Sposoby składania ofert:
 osobiście w siedzibie firmy: Rudka 14b, 22-100 Chełm, w godzinach pracy firmy,
tj.: 7.30-15.30;
 pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Rudka 14b, 22-100 Chełm;
 e-mailowo – na adres: stylbudchelm@poczta.fm
3) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi umową załącznikami,
dokumentami i oświadczeniami/zaświadczeniami w formie pisemnej (w przypadku
oferty składanej drogą elektroniczną dopuszczalne jest przesłanie w/w załączników,
dokumentów i oświadczeń/zaświadczeń w formie skanów). W przypadku oferty
składanej osobiście lub pocztą należy złożyć ją w kopercie zamkniętej
i zabezpieczonej przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie
poufności jej treści do momentu otwarcia ofert (oferty złożone w inny sposób i po
terminie będą odrzucane), wskazując:
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES, Oferta w postępowaniu SB/2/2018 na:
Zakup i dostawę wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w
ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków
cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność
Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 20142020, Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16
4) W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną należy złożyć ją w postaci skanu
dokumentacji w formacie PDF, w temacie wiadomości e-mail wpisując: „Oferta
w postępowaniu SB/2/2018”.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem
powyższych wymogów dotyczących zaadresowania koperty.
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6) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.
7) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (zgodnie z Dokumentem
potwierdzającym uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, np.
aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej) lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie
z Pełnomocnictwem dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jeżeli umocowanie nie wynika
z dokumentów rejestrowych).
8) Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców tylko za pośrednictwem
poczty e-mail: stylbudchelm@poczta.fm, o ile pytanie wpłynęło i zostało odebrane
przez Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
10) Zamawiający opublikuje pytania i udzielone odpowiedzi na portalu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz
na
stronie
stylbud.info
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty lub załączonych do niej dokumentów, do uzupełnienia złożonych
informacji lub do przedstawienia dodatkowych informacji. Wykonawca będzie
zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie.
12) Jeżeli Wykonawca, po otwarciu ofert, zostanie poproszony o wyjaśnienia,
poprawki/uzupełnienia/dodatkowe informacje, w tym o uzupełnienie dokumentów,
ma wówczas jednokrotną możliwość złożenia stosownych oświadczeń w odniesieniu
do badanego zagadnienia.
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo lubelskie, powiat chełmski, gmina Dorohusk, miejscowość: Okopy Kolonia 49,
22-175 Dorohusk, działka nr 214/3 – hala produkcyjna.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Surowiec
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
501 132 026
SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wózek widłowy - nowy środek trwały, który
wykorzystywany będzie w hali produkcyjnej i tam zostanie zlokalizowany,
przeznaczony do rozładunku i załadunku surowców do produkcji tynków, przewozu
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i załadunku gotowych produktów na terenie hali produkcyjnej na tabor
samochodowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wózka widłowego o parametrach
wskazanych poniżej do hali produkcyjnej zlokalizowanej w miejscowości Okopy
Kolonia 49, 22-175 Dorohusk.
3.


















DOCELOWE PARAMETRY WÓZKA WIDŁOWEGO:
Czołowy wózek spalinowy czterokołowy/sztuka, fabrycznie nowy (2018 lub 2019);
Silnik benzynowy zasilany gazem;
Silnik przemysłowy do wózków widłowych: min. 36 kW;
Przekładnia automatyczna;
Udźwig nominalny: 1700-1900 kg;
Długość wideł: 1100 - 1500 mm;
Zintegrowany przesuw boczny hydrauliczny;
Maszt triplex: wysokość podnoszenia: 4000 - 4500 mm; wysokość po złożeniu: 1800 2200 mm;
Standardowe dźwignie do sterowania hydrauliką;
Oświetlenie robocze: reflektory przednie, tylne, stop, kierunkowskazy, wsteczny,
żółte światło ostrzegawcze – tzw. kogut;
System hamulcowy z funkcją pedału dojazdowego;
Ogumienie pneumatyczne – przód i tył;
Lusterko wsteczne;
Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego;
Półkabina operatora – dach, szyba przednia i tylna;
Krata ochronna ładunku;
Gwarancja min. 3 lata.

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji
na wszystkie elementy zamówienia (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny
ofert). Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie
odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego z realizacji umowy.
Szczegółowe warunki gwarancji określa § 8 Umowy (załącznik nr 7 do Zapytania
ofertowego). Załącznikiem do protokołu końcowego jest również instrukcja obsługi
wózka i książka rewizyjna Urzędu Dozoru Technicznego. Ważność dopuszczenia do
eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego – 36 miesięcy, licząc od podpisania
protokołu końcowego.
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5. Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, z datą produkcji co najmniej
z 2018 lub 2019 roku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu nieuszkodzonego, nie
regenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji,
kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i
inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich.
6. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania właściwych oznaczeń promocyjnych
wraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków UE. Zamawiający
udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji elektronicznej.

KATEGORIA OGŁOSZENIA
DOSTAWY
Podkategoria ogłoszenia
DOSTAWY INNE
Nazwy i kody CPV
42415000-8

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy, w terminie
wskazanym w formularzu ofertowym (dostawa), nie później niż do 20.02.2019 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
A. DOŚWIADCZENIE
1. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający
oczekuje, by Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie) wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedaży i dostawie
wózka widłowego.
2. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku wykonawca powinien złożyć wraz
z ofertą wykaz dostaw, z podaniem ich nazwy/rodzaju, daty i miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich należyte wykonanie (poświadczenie/referencje lub protokół
odbioru). Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 3.
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B. SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ
1. Dla uznania że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej Zamawiający oczekuje, by Wykonawca wykazał, że:
a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b. nie znajduje się w stanie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2. W celu wykazania spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Wykonawca
powinien złożyć wraz z ofertą:
a. Oświadczenie o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec Skarbu Państwa na
dzień składania ofert (odpowiednio ZUS/KRUS, US);
b. Oświadczenie o nie znajdowaniu się w stanie postępowania likwidacyjnego
lub upadłościowego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Zapytania Ofertowego;

1.
2.

3.
4.
5.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy:
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudnił uczciwej konkurencji;
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu/nie udokumentowali spełniania
warunków udziału w postępowaniu;
nie złożyli wyjaśnień na pytania Zamawiającego zadane w trakcie oceny oferty
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
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powinowactwa drugiego stopnia
przysposobienia, opieki lub kurateli;

w

linii

bocznej

lub

w

stosunku

Wykonawca dokumentuje spełnienie opisanego w pkt. 5 warunku oświadczeniem
znajdującym się w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
1) została złożona przez podmiot podlegający wykluczeniu;
2) jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, w tym w szczególności z treścią opisu
przedmiotu zamówienia.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ I/LUB WSPÓLNEJ I/LUB
CZĘŚCIOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i/lub wspólnej i/lub
częściowej.
OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
zawartej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
 zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
 zmiany terminu płatności;
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienie
ekonomicznego i/lub technicznego, zmiany umówionego zakresu zamówienia);
 zmian w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie;
 zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej prowadzenie prac zgodnie
z Umową.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
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Wykonawca, który składa ofertę akceptuje fakt, że w umowie będą znajdowały się m.in.
zapisy przewidujące kary umowne.
KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W ocenie udział będą brały oferty nieodrzucone, złożone przez Wykonawców
niewykluczonych z przedmiotowego postępowania. Oceny ofert będzie dokonywał
Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona
oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) CENA (KC) - 80 pkt. - Oferent podaje cenę zamówienia; liczba punktów obliczana wg
wzoru: cena najniższa/cena rozpatrywana X 80 = liczba punktów oferty rozpatrywanej
(mowa o kwocie brutto);
b) OKRES GWARANCJI - (KG) – max. 10 pkt. – punkty w tym kryterium będą
przyznawane w następujących sposób:


36 miesięcy gwarancji - 0 punktów



48 miesięcy gwarancji – 5 punktów



60 miesięcy gwarancji - 10 punktów

c) TERMIN REALIZACJI DOSTAWY (KTD) - max 10 pkt. - punkty w tym kryterium będą
przyznawane w następujących sposób:





do 31 stycznia 2019 r. - 10 punktów
do 10 lutego 2019 r. - 5 punktów
do 20 lutego 2019 r.- 0 punktów

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczeń złożonych w Załączniku nr 1 do
Zapytania Ofertowego. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres
gwarancji, tj. 36 miesięcy, w przypadku nie podania terminu dostawy – Zamawiający
przyjmie termin realizacji dostawy do 20.02.2019 r. Maksymalna liczba punktów, jaką
może zdobyć Oferent na podstawie kryteriów a-c, wynosi 100.
Wartość uzyskanych przez poszczególne oferty punktów określona zostanie wg wzoru:
Wartość Punktowa Oferty = (KC) + (KG) + (KTD)
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Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. takiej, która uzyska najwyższą
liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny, zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana w każdym z kryteriów ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr
miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
KLAUZULE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
zajdzie jedna z poniższych okoliczności:
 nie złożono żadnej oferty;
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności;
 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie zgodnej z prawem umowy w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków
przeznaczonych na zamówienie.
 W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy
z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym
Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuznania przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów/oświadczeń w przypadku ich niezgodności z przedmiotem zamówienia
lub zawartości merytorycznej, uniemożliwiających ocenę jakości (materiały niespójne,
nieodpowiadające przedmiotowi zamówienia itp).
 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuznania przedłożonych przez Wykonawcę
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dokumentów/oświadczeń w przypadku ich niezgodności z przedmiotem zamówienia
lub zawartości merytorycznej, uniemożliwiających ocenę jakości (materiały niespójne,
nieodpowiadające przedmiotowi zamówienia itp).
 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełnienia załączników.
LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ/ZAŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Formularz ofertowy z załącznikami – zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszego
Zapytania Ofertowego;
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
niniejszego Zapytania Ofertowego;
3. Wykaz wykonanych zadań/dostaw – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
Ofertowego oraz listy referencyjne/poświadczenia/protokoły odbioru potwierdzające
ww. realizacje (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
4. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy – Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania
Ofertowego;
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
6. Oświadczenie Oferenta, że na dzień składania ofert Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
7. Oświadczenie o nie znajdowaniu się w stanie postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego – Załącznik nr 5
8. Klauzula informacyjna RODO – Zał. nr 6
9. Wzór umowy na zakup i dostawę – Zał. nr 7
10. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika,
oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię;
z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do
czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia
oferty.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
…………………………………………
Pieczęć oferenta
Telefon, e-mail

FORMULARZ OFERTOWY
Przedstawiamy ofertę w ramach postępowania nr SB/2/2018

1. PARAMETRY OFERTY:
Łączna cena oferty brutto
Słownie złotych
Podatek VAT w wysokości
(stawka, wysokość)
Koszt kwalifikowany w projekcie
 Cena netto wózka widłowego
Koszt niekwalifikowalny w projekcie
 Cena netto dostawy
Oferowany okres gwarancji
(liczba miesięcy)
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Oferowany termin dostawy
(do………2019 r.)

2. INNE WYMAGANE POSTANOWIENIA OFERTY I OŚWIADCZENIA:
 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze z Zapytaniem Ofertowym nr SB/2/2018 wraz
z załącznikami, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nim
zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 Oferta sporządzona w języku polskim.
 Oferta według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza oferty.
 Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 Oferowana cena zawiera wszystkie składniki kosztów wynikające z
projektowej, uwzględnia wymagania i informacje Zamawiającego
w Zapytaniu Ofertowym i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego
w serwisie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz na stronie
stylbud.info

dokumentacji
zamieszczone
opublikowane
internetowej

 Oferta uwzględnia wszystko, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się
niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, a w dokumentacji tej nieujęte,
bez których nie można wykonać zamówienia, zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
 Oświadczam, że oferta jest podpisana przez osobę (osoby) uprawnione, zgodnie
z zasadami reprezentacji właściwymi dla Oferenta.
 Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji finansowej i organizacyjnej, która umożliwia mi
prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności nie znajduję się w upadłości lub
likwidacji, jak również nie występują przesłanki, które mogłyby prowadzić do mojej
upadłości lub likwidacji.
 Oświadczam, iż zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w
ofercie, z uwzględnieniem terminów wynikających z zapytania ofertowego.
 Oświadczam, iż akceptuję załączony do zapytania ofertowego projekt umowy.
3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
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Termin ważności oferty wynosi 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
4. ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTOWEGO:
(znakiem X należy zaznaczyć faktycznie przedkładane dokumenty )


Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego
Zapytania Ofertowego;



Wykaz wykonanych zadań/dostaw – Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz
listy referencyjne/poświadczenia/protokoły odbioru potwierdzające ww. realizacje (oryginały lub
kopie poświadczone za zgodność z oryginałem)



Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy – Załączniki nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego;



Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;



Oświadczenie Oferenta, że na dzień składania ofert Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków ani składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;



Oświadczenie o nie znajdowaniu się w stanie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego –
Załącznik nr 5;



Klauzula informacyjna RODO – Zał. nr 6;

 Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię; z treści pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem,
w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ofertę niniejszą składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI WŁAŚCIWYMI DLA OFERENTA

Miejscowość i data

Podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
W związku z Zapytaniem Ofertowym nr SB/2/2018 Styl-Bud s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota
z siedzibą w Rudka 14b, 22-100 Chełm, na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa wózka
widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt.
,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7
Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020, Nr projektu RPLU.03.07.00-060164/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art.
233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego oświadczam w imieniu

Nazwa oferenta
że nie jest powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość i data

Podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Pieczęć oferenta

WYKAZ ZADAŃ/DOSTAW
Nazwa i rodzaj zadań/dostaw

Lp.
wykonywanych przez Wykonawcę

Miejsce i data
realizacji

Podmiot zlecający/Inwestor

1

2

3

Uwaga:
Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko zrealizowane zadania/dostawy, poparte dowodami określającymi czy zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem. Konieczne jest dołączenie poświadczenia/referencji lub protokółu
odbioru, potwierdzających w/w realizacje (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Miejscowość i data

Podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WZORU UMOWY

Niniejszym oświadczam, że akceptuję WZÓR UMOWY, będący załącznikiem do
Zapytania Ofertowego nr SB/2/2018 Styl-Bud s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota z siedzibą
w Rudka 14b, 22-100 Chełm na realizację zadania pn: Zakup i dostawa widłowego w trybie
zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii
technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś
Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności
MŚP RPO WL na lata 2014-2020, Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16.

Miejscowość i data

Podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE O NIE ZNAJDOWANIU SIĘ W STANIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO
LUB UPADŁOŚCIOWEGO

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………
jako upoważniony do reprezentowania (nazwa)…………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że nie toczy się w stosunku do reprezentowanego przeze mnie podmiotu
postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jego upadłość, jak też nie jest on
w likwidacji.

Miejscowość i data

Podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu
w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Miejscowość i data

1

Podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- UMOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKA WIDŁOWEGONr SB/2/2018
zawarta w Rudce dnia ……… 2018 r. pomiędzy:
Styl-Bud s.c. Surowiec Piotr Sagan Dorota, Rudka 14b, 22-100 Chełm
NIP 5632314735, REGON 060244480
kom. 501 132 026, 508 388 188,
e-mail: stylbudchelm@poczta.fm,
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………….
Zwanym-/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej Umowy „Stronami”, zawierają niniejszą Umowę,
o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim
jest sprzedaż i dostawa wózka widłowego (model: ……….), zgodnie z ofertą nr ……..
z dnia …………., stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w trybie zgodnym
z zasadą konkurencyjności w ramach projektu, pt. ,,Uruchomienie linii
technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, Oś Priorytetowa 3
Konkurencyjność Przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO
WL na lata 2014-2020, Nr projektu RPLU.03.07.00-06-0164/16, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
2. Umowa zostaje zawarta w związku z postępowaniem nr SB/2/2018
przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020” (wersja z 19.07.2017 r.) w Umowie o dofinansowanie ww. projektu wraz
z aneksami oraz warunkach zamówienia.
3. Zakres zamówienia jest określony w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami,
niniejszej Umowie oraz ofercie Wykonawcy. W sprawach nieuregulowanych
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bezpośrednio w umowie stosuje się postanowienia Zapytania ofertowego (wraz
z załącznikami).
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich działań niezbędnych do
zrealizowania zamówienia, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów
wymienionych w ust. 3
§ 2 OŚWIADCZENIA
1. Wykonawca oświadcza iż:
a) przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy (rok produkcji…….);
b) zawarcie lub wykonanie umowy nie będzie stanowiło naruszenia żadnych praw ani
interesów osób trzecich;
c) nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości ani wniosku o ogłoszenie postępowania
restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych przepisów;
d) nie zalega z jakimikolwiek wymagalnymi, bezspornymi zaległościami na rzecz
podmiotów, z tytułu świadczonych przez siebie usług dłużej aniżeli 7 dni roboczych,
jak również nie posiada wymagalnych zaległości podatkowych na rzecz Urzędu
Skarbowego lub innego organu skarbowego oraz zaległości wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
e) posiada pełny zakres informacji niezbędnych dla należytego wykonania zobowiązania
wynikającego z niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza ponadto, że w związku z realizacją umowy umożliwi
Zamawiającemu i/lub upoważnionym przez Zamawiającego podmiotom, w tym
podmiotom uprawnionym do kontroli projektu niezbędne, wymagane prawem
dokumenty, o ile zajdzie taka uzasadniona konieczność.

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umową z należytą starannością i zgodnie
z zasadami określonymi w:
a) . Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami;
b) . Ofercie złożonej w ramach postępowania nr SB/2/2018;
c) . Umowie.
2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy stosować się do wytycznych
Zamawiającego.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Sprzedaży i dostawy wózka widłowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
położonego w granicach administracyjnych miejscowości Okopy Kolonia 49, działka
nr 214/3, gmina Dorohusk, powiat chełmski, gdzie nie jest prowadzona statutowa
działalność Zamawiającego;
b) dostarczenia dokumentów gwarancyjnych wózka widłowego najpóźniej w dniu
podpisania protokołu odbioru z realizacji umowy;
c) sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wraz z Przedmiotem Umowy
instrukcję obsługi w języku polskim wraz z informacjami niezbędnymi do prawidłowej
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eksploatacji Przedmiotu Umowy;
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i współpracy z Zamawiającym przy
rozładowywaniu wózka w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

1.
a)
b)
c)
d)
2.

§ 4 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
zabezpieczenia nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy;
przystąpienia do odbioru umowy po dostawie przedmiotu umowy, potwierdzając
jego zgodność z niniejszą Umową, poprzez podpisanie protokołu odbioru;
zapłaty umówionego wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych
w umowie;
współpracy z Wykonawcą z trakcie realizacji umowy.
Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy jest
Piotr Surowiec – wspólnik.

§ 5 TERMINY I REALIZACJA UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Sprzedającego do dnia ………… r., przy
czym Sprzedający poinformuje Kupującego o gotowości do odbioru przedmiotu
umowy z 3-dniowym wyprzedzeniem.
2. Sprzedający dostarczy przedmiot umowy pod adres: Okopy Kolonia 49, 22-175
Dorohusk.
3. W przypadku braków, niewłaściwych parametrów lub innych niezgodności z niniejszą
Umową Kupujący podpisuje protokół odbioru wpisując uwagi. W takim przypadku
Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia niezgodności oraz do wydania przedmiotu
umowy, najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż do…., po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiającego o nowym terminie dostawy.
4. Odbiór umowy uznaje się za zakończony z chwilą podpisania przez strony protokołu
odbioru bez uwag.
5. Ryzyko związane z posiadaniem, zniszczeniem lub utratą Przedmiotu Umowy
przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag.
6. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie umowy.

§ 6 WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie, zgodnie z ofertą z dnia
…………………….., w wysokości: ……….….. netto, słownie: …………. brutto:
………………………………. słownie:……………………
2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w następujący sposób:
Sprzedaż wózka widłowego - ….. netto/…brutto;
Dostawa wózka widłowego - … netto/….brutto.
3. Płatność zrealizowana zostanie przez Kupującego na podstawie doręczonej mu
faktury VAT w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. Pierwsza
faktura (zaliczkowa), zostanie wystawiona po podpisaniu umowy i wynosić będzie
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10% wartości zamówienia. Druga wystawiona zostanie najpóźniej w dniu
następującym do odbiorze końcowym.
4. Kupujący zobowiązuje się dokonywać płatności na rachunek bankowy Sprzedającego
wskazany na fakturze VAT, przy czym dopuszcza się możliwość przesyłania faktur
drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego: stylbudchelm@poczta,fm.
5. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru bez uwag i zapłaty przez
Kupującego pełnej kwoty określonej w ust. 1 na Kupującego przechodzi prawo
własności Przedmiotu Umowy.
6. Datą płatności będzie każdorazowo dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

§ 7 GWARANCJA NA PRZEDMIOT UMOWY
Na przedmiot zamówienia Sprzedający udziela gwarancji na …………. licząc od daty
podpisania Protokołu Odbioru bez uwag.
Kupujący powiadomi każdorazowo Sprzedającego o wystąpieniu wady drogą
elektroniczną, na adres mailowy ………………………
W okresie gwarancji czynności serwisowe podejmowane niezwłocznie po dniu
zgłoszeniu.
Gwarancja nie obejmuje następujących części:
a) Części zużywalnych w trakcie normalnej eksploatacji takich jak: bezpieczniki,
żarówki, filtry, smary;
b) Części uszkodzonych na skutek użycia przedmiotu zamówienia niezgodnie
z ich przeznaczeniem lub w wyniku działań czynników zewnętrznych;
c) Części uszkodzonych na skutek niewłaściwej konserwacji lub zaniechania
konserwacji przedmiotu zamówienia;
d) Części uszkodzonych na skutek błędu operatora.
Gwarancja nie obejmuje czynności serwisowych związanych z uszkodzeniami części
wyłączonych z gwarancji, a wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu, chyba, że
uszkodzenie tych części zostało spowodowane nieprawidłową pracą Przedmiotu
Umowy, za które nie ponosi odpowiedzialności Kupujący.
Jeżeli wada zostanie usunięta niezwłocznie po zgłoszeniu, Sprzedający nie odpowiada
za straty i utracone korzyści Kupującego.
Po upływie okresu gwarancji gwarancji Sprzedający będzie świadczył na rzecz
Kupującego odpłatne usługi serwisowe, dostarczał podzespoły części zamiennych i
części eksploatacyjne.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części
niewykonanej – poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym – w sytuacji
kiedy:
1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy lub jej
części i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni;
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4) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14
dni, pomimo wezwania ze strony Zamawiającego;
5) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo wezwania przez
Zamawiającego nie rozpoczął jej realizacji w terminie 5 dni od wezwania;
6) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z Umowy lub przepisów prawa.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowiązują kary umowne
przewidziane niniejszą Umową.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.

§ 9 KARY
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu danego etapu przedmiotu Umowy;
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu
realizacji kolejnego etapu przedmiotu Umowy;
0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad
w okresie gwarancji;
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 – w przypadku
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego
określone w Umowie kary umowne na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych
przewyższających wysokość kar umownych.
Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego kar umownych.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ubezpieczenie transportowe przedmiotu umowy na potrzeby niniejszej Umowy
Wykonawca zapewni na swoich warunkach i na własny koszt.
2. Ryzyko związane z przedmiotem umowy przechodzi na Zamawiającego po
protokolarnym odbiorze w zakładzie Zamawiającego.
3. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem Umowy, aż do faktycznego jej zakończenia, stwierdzonego
w protokole końcowym.
4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona bez pisemnej zgody drugiej Strony do
przekazywania osobom trzecim informacji wynikających z niniejszej Umowy, o ile co
innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
5. W przypadku, gdy podmiot trzeci wniesie/skieruje roszczenie lub oskarżenie wobec
Zamawiającego o naruszenie jej praw, Wykonawca niezwłocznie podejmie kroki
prawne oraz faktyczne zmierzające do uchylenia odpowiedzialności Zamawiającego
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wobec osoby trzeciej, przy czym Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność
prawną jak i finansową, jaka mogłaby z tych roszczeń, bądź oskarżeń wyniknąć.
W przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę lub koszty w wyniku roszczeń osób
trzecich z powyższych tytułów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia
Zamawiającemu tej szkody i zwrotu tych kosztów, w jednym i drugim przypadku
w pełnej wysokości.
6. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do stosowania
właściwych oznaczeń graficznych wraz informacją o współfinansowaniu projektu ze
środków UE. Zamawiający udostępni Wykonawcy obowiązujące logotypy w wersji
elektronicznej.

1.
2.
a)

b)
c)
d)
e)

§12 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks).
Zmiany w umowie będą dopuszczalne w przypadku:
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
zmiany terminu płatności;
zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, zmiany umówionego zakresu zamówienia);
zmian w zakresie osób i adresów wskazanych w umowie;
zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej lub utrudniającej prowadzenie prac zgodnie
z Umową.

§ 13
Spory wynikłe w związku z Umową będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)
oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, właściwe merytorycznie.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
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§ 16
Integralną część umowy stanowi wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty, będący
część składową oferty z dnia .....2018 roku.

………………………………..
Zamawiający

Miejscowość, dnia….

………………………………..
Wykonawca
Miejscowość, dnia….
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