
Załącznik nr 1

( pieczęć Wykonawcy)

Formularz ofertowy

Składając ofertę w publicznym zaproszeniu do składania ofert na :

demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkowo -
tytanową dachu kaplicy na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z armaturą
odpływową wód opadowych.

Nazwa Wykonawcy : .

Adres Wykonawcy

Nr telefonu Wykonawcy Fax

NIP REGON

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ

za kwotę :

CENA netto, + (23%) VAT = brutto.

słownie złotych brutto

Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ , do której nie wnoszę zastrzeżeń.
Informuję, że uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
Zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach

( podpis Wykonawcy) dnia



Załącznik nr 2

( pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu Wykonawcy: fax :

NIP REGON

Składając ofertę w publicznym zaproszeniu do składania ofert na :

demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkowo -
tytanową dachu kaplicy na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z armaturą
odpływową wód opadowych.

Oświadczam, że :

l. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania robót lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - dane osobowe pracownika ( ów ) odpowiedzialnych za realizację robót:

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 22 i art.
24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

dnia:

( podpis Wykonawcy)



Załącznik nr 3

( pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne.

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Nr telefonu Wykonawcy: fax :

NIP REGON

Składając ofertę w publicznym zaproszeniu do składania ofert na :

demontaż dotychczasowego pokrycia dachu wykonanego z blachy ocynkowanej i pokrycie blachą cynkowo -
tytanową dachu kaplicy na Cmentarzu Prawosławnym w Piotrkowie Trybunalskim razem z armaturą
odpływową wód opadowych.

Oświadczam, że nie zalegam z uiszczeniem podatków wobec Urzędu Skarbowego ani z zapłatą należności z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne.

dnia:

( podpis Wykonawcy)



Piotrków Tryb. -2011 r.

UMOWANR /OZ/2011

zawarta w dniu 2011 roku w Piotrkowie Tryb. pomiędzy :

Muzeum w Piotrkowie Tryb. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Pl. Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Tryb., reprezentowanym
przez p.o. Dyrektora Muzeum Krzysztofa Wiączka, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

przyjmuje do wykonania następujące prace:

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy o powierzchni 42.4 m kw.
- rozebranie rynien z blachy o długości 22.1 m
- rozebranie rur z blachy o długości 8 m
- pokrycie dachu na rąbek podwójny blacha cynkowo - tytanową o powierzchni 42.4 m kw.
- obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy cynkowo - tytanowej o powierzchni 12.1 m kw.
- rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo - tytanowej o długości 21 m
- rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo - tytanowej

§ 2.

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy :

l. rozpoczęcie prac ustala się od dnia .2011 r.

2. zakończenie prac ustala się do dnia .20 11 r.

§ 3

Materiały i narzędzia użyte do wykonania prac będących przedmiotem umowy stanowią własność Wykonawcy.

§ 4

Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski który będzie pełnił inspektor nadzoru .

§ 5

Odbiór robót:

l. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego
powiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru, w którym wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy.

3. Blacha cynkowo - tytanowa powinna posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą.



§ 6

l. Wykonawcy za wykonane prace przysługuje wynagrodzenie w wysokości :

................ zł + 23 % VAT tj zł brutto

( słownie : zł brutto ).

2. Kwota, o której mowa w ust. l zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z
tytułu wykonania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie uregulowane po ich zakończeniu i odbiorze
przelewem w terminie 7 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy, którego numer będzie
wypisany na fakturze.

§ 7

l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
jest on zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

3. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zażąda kary
umownej w wysokości 0.1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

4. Wykonawca udziela na wykonane roboty 5 lat gwarancji.

5. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 6 pkt. 3 niniejszej
umowy, Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek kary umownej w wysokości 0.1 % wartości
zamówienia za każdy dzień zwłoki Zamawiającego.

§ 8

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrzy Sąd, właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Zamawiający; Wykonawca:


