
 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
w postępowaniu o wartości zamówienia 

nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 
na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i reklamowych zawierających naniesienia 

graficzne 
 
Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
REGON: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………… 
 
Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
 
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto ……………………………zł., 

a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ……...% 
 
b) oferujemy termin realizacji zamówienia w ciągu .......... dni/tygodni, licząc od dnia zgłoszenia; 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie 
wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:  
podpisany wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość ………………………………………., dnia ……………………………2009 roku. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 



 
 
 

UMOWA NR     /RIM/09 
 
 
zawarta w dniu ………………………………………… w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: 
Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10, w imieniu którego działa 
Wiceprezydent Miasta – Adam Karzewnik zwany w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM 
a 
……………………………………………………………………………………………………………, 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr ……………, 
prowadzoną przez …………………………………………………………………. 
NIP: ………………………., NR REGON: …………………., reprezentowaną przez 
………………………………………………..zwaną dalej WYKONAWCĄ. 
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 
2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy na swój koszt gadżetów promocyjnych 
i reklamowych zawierających naniesienia graficzne do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
Pasaż Karola Rudowskiego 10, wg wzorów przedłożonych przez Zamawiającego. 
 

§ 2 
Łączna wartość zamówienia wynosi …………………………… netto (słownie zł: 
……………………………………….. 00/100). Kwota brutto – ………………….. (słownie zł: 
……………………………………….. 00/100). 
 

§ 3 
Umowa niniejsza zostanie zrealizowana do dnia 28.12.2009r. 
 

§ 4 
Zamawiający uiści należność za wykonanie i dostawę przedmiotu zamówienia przelewem na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. 
Wystawienie faktury nastąpi z dniem odbioru przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Należność wynikająca z faktury płatna przelewem na konto Wykonawcy. 
Fakturę należy wystawić na: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10, 
97-300 Piotrków Trybunalski, 
NIP:  771-27-98-771 
REGON:  590648468 
 

§ 5 
W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
asortyment wolny od wad wykonany na własny koszt w terminie 2 dni od dnia zawiadomienia o 
wadach własnym transportem do Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych, które naliczane będą w następujących wypadkach i 
wysokościach: 



1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5% wynagrodzenia umownego określonego 
w § 2 za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu wykonania określonego w 
zamówieniu cząstkowym do dnia ich odbioru przez Zamawiającego. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru – 0,2 % wynagrodzenia 
umownego określonego w § 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na ich usunięcie do dnia ich faktycznego usunięcia. 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2. 

2. W przypadku gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 7 

1. Umowa może być rozwiązana za wzajemnym porozumieniem stron w każdym terminie. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia jeżeli Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy. 
 

§ 8 
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 
rzeczowo sądowi powszechnemu w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

§ 11 
Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych i teleadresowych przez 
Zamawiającego oraz przez Instytucję Zarządzającą w rozumieniu umowy o dofinansowanie projektu 
Nr UDA-RPLD.06.01.-00-00-005/09-00 z dnia 20.11.2009r. w ramach Regionalnego Projektu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
………………………………… ….    ………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wnoszę/nie wnoszę uwag do wzoru umowy: 
 
 
 
………………………………………………….. 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 



 


