
Piotrków Trvb. dnia 28.01' 2013r'

(pieczęć jednostki Zamawiaj ącego
dla której realizowane jest zamówienie)

P, |t1.7 o11.ą23.44' 20 13 ĄŁ

URZĄD MIA'STA
97-300 Piotrków Trybuna|ski

B|URo |NWESTYCJ| l REMoNTÓW
ul .  Szkc ' lna ?B

Zaproszenie do sk|adania ofeń

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków
Szkofy Podstawowej nr 13 przy ulicy Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

(rodzaj zamówienia: dostawa/us|uga/robota budowlana)

I. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres j ednostki wnioskującej.
Miasto Piotrków Trybuna|ski' 97-300 Piotrków Trybunalski' Pasaż Karola
Rudowskiego 10 ;
Nazwa komórki organizacyjnej : Biuro InwesĘcji i Remontów

II. opis przedmiotu zamówienia'
1. W zakresie ww. opracowania należy wykonaó:

A. inwentaryzację obiekhr dla potrzeb opracowania projektowego,
B. ocenę stanu techlicznego dla potrzeb termomodemizacji, a w szczegó|ności

obejmującą pionowe przegrody zewnętrzne,
C. opracowanie projektu termomodernizacji budynków obejmującego:

- projekt budowlany i wykonawczy/ pĄekt budowlano.wykonawczy
termomodemizacji budynków (o kubaturze netto 7628'5m3) SzkoĘ
Podstawowej Nr 13 wraz z robotami towarzyszącymi a w szczególności:

o docieplenie ścian zewnętrznych,
o wymianQ części stolarki okienrrej (okna drewniane ok' 38 szt

i okna aluminiowe ok. 90 szt) oraz ściaŃi sta|owej szklonej
szybą w łączniku,

. roboty naprawcze m. in.: uwzględniające wnioski i zalecenia
oceny stanu tecbnicznego o której mowa w pkt. 1.B; malowane
ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o. i grzejników oraz po
wykonaniu instalacji,,cwu"; malowanie sali gimnastycznej,
remont pomieszczenia węzła cieplnego, wynianę zadaszenia nad
głównym wejściem, wynianę obróbek blacharskich,
orynnowania, instalacji odgromowej...,

- pĄekt budowlany i wykonawczy / budowlano-wykonawczy wymiany
instalacji ,,c.o." wraz z grzejnikami oraz budowy instalacji ,,c.w.u."

- projekt budowlany i wykonawczy / budowlano-wykonawczy wymiany
węzta cieplnego (likwidacja istniejącego i montaŹ nowego węzła
cieplnego dla potrzeb ,,c.o.'' i ,,c.w.u.'' wraz z insta|acjami niezbędnymi
dla jego funkcjonowania).

dokumentacje na|eży wykonaó w sposób uwzględniający wnioski
oceny technicznej.

D. uzyskać opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi,
E. przedmiary robót,
F. kosztorysy inwestorskie,



G. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
H. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia @z.U '|20 z 2003 r. poz, |126).

2. Dokumentację pĄektowo-kosztorysowąnależy wykonaÓ w ilości :
a) Ocena stanu tecbnicznego - f egz. + wersja elektroniczna
b) Projekty budowlane i wykonawcze/ projekt budowlano-wykonawczy w

odrębnych zeszytach dla poszczególnych brarrż - 6 egz.+
wersja elektroniczna

c) Przedmiary robót (odrębne zeszyly d|a poszczególnych branż ) . f egz. +
wersja elektroniczna w formacie PDF i programie kosztorysowyn

d) Kosztorysy inwestorskie (odrębne zeszyly d|a poszczególnych btaniz )
- 2 egz. + wersja elektroniczna

w formacie PDF i programie kosztorysowym
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -2egz .+wers ja

elektroniczna
3. Dokumentacja projektowa oraz sTWioR będzie podstawą przy sporzTr|zariu

opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 3| '| ustawy Prawo zamówień
publicznych i nie powinna zau,ierać nazw wtasnych użlych mateńałów
i wyrobów ani nazw producentów.

4. Dokumentacja wirrna spełniać wymogi określone w:
. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 20|2 r' w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. poz. 462),

. Rozpolządzeniu Ministra Infrastnrktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakesu i formy dokumentacji proj ektowej,
specyfikacji technicznych wykonarria i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z
późniejszymi zmianami),

. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporząrlzą11ią kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac ploj ektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych okeślonych w programie funkcjonalno _
użlkowym @z. U. Nr I30 z 2004 r. poz. 1389) - w zakresie opracowania
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

. Ustawie z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2011 r. Nr 32
poz, 1 59 z późriejszpr1 zmianami),

. Wytycznych zawartych w innych tematycznych przepisach szczegółowych
i Polskich Normach,

o Zasadachwiedzv techniczno - budowlanei.

Zamaw iai acy otzekaŻe..
- warunki na przyłączenie projektowanego węzła cięlnego do sieci ciepłowniczej.

III. okres gwarancji: 12 miesięcy
IV' Warunki platności:: Płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrków Trybunalskt

z siedzibą przy PasuŻu Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP
771-27-98-77|' 14 dni od dnia wpłytu prawidłowo wystawionej faktury

a) irrrre szczegółowe wyrnagania Zarnawiającego:
o Na etapie projektowania rozwięania techniczne powinny być

konsultowane z Biurem Inwestvcii i Remontów



. Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia opracowanej dokumentacji
technicznej z uiytkownikiem obiektu

V. Inne szczególowe wymagania Zamawiającego
1. Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 30 kwietnia 2013r.
2. Sposób prrygotowania oferĘ oraz miejsce i termin skladania ofert.

ofertę na|eżry złoŹyó w formie pisemnej:
a) na adres: Urząd Miasta ul. Szkolna f8 97.300 Piotrków Trybunalski pokój

nr 35 (zapytania tel. 044 732 18 29)
a. faxem na numer: 44 732-18-44, za późniejszym dostarczeniem wersji

oryginalnej
b. w wersji elektronicznej na e.mail: a.lagwa@piotrkow.pl, za późniejszym

dostarczeniem wersji oryginalnej.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.02.2013 r.

oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
3. Do ofeńy muszą byó dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej lub KRS;
podpisany wzór umowy;
inne dokumenty ( np. opisy funkcjonalne i techniczne oferowanego przedmiotu
zamówienia; certyfikaty itp. - o ile były wym agane przez Zamawiającego)
Wzór umowv'

Wzór umowy.
Formularz oferĘ

b)
c)

b)
VL
vII.

.t



wzÓR UMowY

Projekt Umowy na Prace Proiektowe

zawańa dnia ''.'..''.'''.'.''.2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybuna|ski z siedzibą Pasaż Karo|a Rudowskiego 10' 97.300 Piotrków
Trybunalski,

zwanym da|Ą''ZamawiĄącym'', reprezentowanym przez:
Dyrektora Biura |nwesĘcji i Remontów -

f irmą:
Regon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  NIP
zwani da|ej,,Wykonawcą':
W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania o wańości poniżej równowańoŚci
kwoty14 000 euro, zawarho umowę następującej treści:

$1
1 . Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

termomodernizacji budynków szkoły Podstawowej nr ,13 przy u|icy Dmowskiego 1 .l

w Piotrkowie Trybunalskim.
2' zamawiąący z|eca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wsze|kie niezbędne

czynnoŚci d|a zrea|izowania przedmiotu umowy okreś|onego W ust.'l .,
w zakresie ww. opracowania na|eży wykonaó :

A. inwentaryzację obiektu d|a potrzeb opracowania projektowego'
B. ocenę stanu technicznego d|a potrzeb termomodernizacji, a w szczególności

obejmującą pionowe przegrody zewnętrz ne,
C. opracowanie projektu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 13

obejmującego:
a) pĄekt budow|any i wykonawczy/ projekt budow|ano.wykonawczy

termomodernizacji budynków (o kubatuze netto 7628,5 m3) szkoły
Podstawowej Nr 13 wraz z robotami towarzyszącymi, a w szczegó|ności:
- dociep|enie ścian zewnętznych,
- Wymianę części sto|arki okiennej (okna drewniane ok. 38 szt i okna

a|uminiowe ok. 90 szt) oraz Ścianki sta|owej szk|onej szybą w łączniku'
- roboty naprawcze m. in.: uwzg|ędniające wnioski i za|ecenia oceny

stanu technicznego o której mowa W pkt. ,1.B; ma|owanie Ścian
i sufitów po wymianie insta|acji c.o. i grzejników oraz po Wykonaniu
instalacji,,cwu"; malowanie sali gimnastycznej, remont pomieszczenia
węzła cieplnego, wymianę zadaszenia nad głównym Wejściem'
wymianę obróbek b|acharskich, insta|acji odgromowej..',

b) projekt budowlany i wykonawczy i budowlano-wykonawczy wymiany
instalacji ,,c.o." wraz z gtzejnikami oraz budowy instalacji ,,c.w.u.",

c) projekt budow|any iwykonawczy / budow|ano-wykonawczy Wymiany węzła
ciep|nego (|ikwidacja istniejącego imontaż nowego węzła ciep|nego d|a
potrzeb ,,c.o.'' i ,,c.W.u.'' wraz z instalacjami niezbędnymi d|a jego
funkcjonowania),

d) ww. dokumentacje na|eży wykonać w sposób uwzg|ędniający wnioski
oceny technicznej.

D. uzyskać opinie, uzgodnienia i pozwo|enia Wymagane przepisami szczegó|nymi,
E. przedmiary robót,
F. kosztorysyinwestorskie,
G. specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robót'
H. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze

Wzg|ędu na specyfikę projektowanego obiektu budow|anego, uwzg|ędnionej
w p|anie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U ',|2o z 2oo3 r. poz. 1126).



4.

Biuro |nwestycji i Remontów U|zędu Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim przekaŻe
Poektantowi warunki techniczne pozyskane od MZGK Sp' z o.o. na prryłączenie
poektowanego Węzła ciep|nego do sieci ciepłowniczej.

W ramach czynności, o których mowa W ust. 1 Wykonawca uzyska:
a) niezbędne warunki techniczne do projektowania, opinie, uzgodnienia i pozwo|enia:

wymagane przepisami szczegołowymi, w tym opinię użytkownika obiektu'
b) dane wyjściowe do projektowania nie określone w niniejszej umowie.
Dokumentacja projektowa powinna byó spo|ządzona zgodnie z:
a. Rozpoządzeniem Ministra Transpońu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow|anego
(Dz. U.z 2012 r. poz. 462),

b. Rozpoządzeniem Ministra |nfrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pĄektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budow|anych oraz programu funkcjonaIno-użytkowego (Dz.
U. Nr 202 z2004 r. poz'2o72zpóżniĄszymi zmianami),

c. Rozporządzeniem Ministra |nfrastruktury z dnia 18 mąa 20o4r. w sprawie okreś|enia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania p|anowanych
kosztów prac projektowych oraz p|anowanych kosŹów robót budow|anych
okreś|onych W programie funkcjona|no - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.
1389 z póŹniejszymi zmianami) - w zakresie opracowania przedmiaróW robót
i kosztorysów inwestorskich,

d. Ustawą z dn. 7 |ipca .l994r. Prawo budow|ane, (Dz.U. z 201 1 r. Nr 32 poz' 159 z
późniejszymi zmianami),

e. Wytycznymi zawartymi W innych tematycznych przepisach szczegołowych i Po|skich
Normach.

f. Zasadami wiedzy techniczno - budowlanej.

$2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
Poszczegó|ne e|ementy dokumentacji poektowej, o któĘ mowa w $1, na|eży wykonać
w niżej podanej ilości egzemplazy :

a). ocena stanu technicznego - 2 egz. + wersja elektroniczna
b). PĄekty budow|ane iwykonawcze/ budow|ano-wykonawcze W odrębnych

zeszytach d|a poszczegó|nych branż - 6 egz. + wersja elektroniczna

c)' Pzedmiary robót (odrębne zeszyly d|a poszczegó|nych branz) - 2 egz. +
wersja elektroniczna

d). Kosforysy inwestorskie (odrębne zeszyty d|a poszczegó|nych branż)
- 2 egz. + wersja elektroniczna

w formacie PDF i programie kosztorysowym
e). Speclikacje techniczne wykonania iodbioru robót -2egz .+wers ja

elektroniczna
Dokumentacja projektowa oraz sTWioR będzie podstawą przy spo|ządzaniu opisu

pŻedmiotu zamówienia , zgodnie z art. 31.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
powinna zawierać nazw własnych użytych materiałów iwyrobów ani nazw producentów'
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania W tajemnicy wszystkich informacj
dotyczących działa|noŚci Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie rea|izaĄ
niniejszej umowy.

$3
Wykonawca może korzystaó z pomocy innych osób zatrudnionych pzez Wykonawcę.
Stiony zobowiązują się wspóldziałać ze sobą ściś|e przy wykonywaniu niniejszej umowy.
o i|e 

-do 
rozpoczęcia |ub kontynuowania przez Wykonawcę czynności objętych ninjejszą

umową niezbędne jest wspótdziałanie zamawiającego po|egające w szczegó|ności na
dostarćzeniu dokumentów |ub informacji, o których mowa w ust. 2., Wykonawca do czasu
podjęcia pzez Zamawiającego tego wspołdziałania Wstrzyma Wykonanie swoich
obowiązków, zaś termin ich zakończenia u|egnie odpowiedniemu przesunięciu.

t .

4 .
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$4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację wraz z uzgodnieniami
wymienioną w $.| ust. 1 i ust. 2 do dnia 30 kwietnia 2013r.
Przekazanie dokumentacji projektowej do odbioru, o któĘ mowa w $1 oraz $ 4 ust..t
nastąci na podstawie protokotu zdawczego wraz z oświadczeniem o jego kompletności
i zgodności z umową
odbiór dokumentacji projektowej' o której mowa W $1 oraz $ 4 ust.1 nastąpi w siedzibie
Zamawiającego w maksyma|nym terminie 14 dni od daty przekazania prac
do odbioru przez Wykonawcę. Z czynności odbioru ZamawiĄący sporządza protokól
odbioru w dwóch egzemp|arzach, z których jeden' po podpisaniu przez obie strony,
Zamawiający wzekaŻe Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.
Jeże|i w terminie okreś|onym w $ 4 ust.3, Zamawiający nie złożZy oświadczenia, uważa
się' że pŻyjął dokumentację bez zastrzeżLeń.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentua|nych braków i usterek
wskazanych w protoko|e odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu' chyba
że strony usta|ają inny termin.
Zamawiający oceni prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa W ust' 5
w terminie 7 dni i dokona odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokolu
odbioru.
Podpisanie protokolu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych dokumentacji projektowej.

$5
Z chwi|ą przyjęcia przedmiotu zamówienia pzez ZamawiĄącego, na Zamawiającego
przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań wymienionych W s 1 ust. ,| i ust. 2
W zakresie utrwa|enia, wprowadzania do pamięci komputera, zwie|okrotniania zarówno
w formie pisemnej, jak i zapisu komputerowego oraz rozpowszechniania.
Z chwi|ą p|zyjęcia przez ZamawiĄącego pzedmiotu zamówienia przechodzi na niego
również prawo do zeała|ania na korzystanie z opracowania.
Z chwi|ą pzyjęcia pzez 7amawiĄącego pzedmiotu zamówienia przechodzi na niego
również prawo do aktua|izacji dokumentacji kosztorysowej, po upływie terminu ich
ważnośc| .

$6
Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otŻyma wynagrodzenie
w Wysokości złotych netto + 23o/o VAT, tj. ..................'.... złotych (słownie:

'''.'... złotych) brutto:
Wynagrodzenie powyższe obejmie zwrot Wsze|kich wydatków poniesionych przez
Wykonawcę w ce|u wykonania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie' o ktÓrym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 14 dni od
przedstawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, pze|ewem na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury w dniu przyjęcia prac przez
Zamawiającego'
Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybuna|ski z siedzibą Pasaż Karo|a
Rudowskiego .|0' 97.300 Piotrków Trybuna|ski, N|P: 771-27-98-77,| '

$7
Wykonawca zaptaci Zamawiającemu karę umownąw przypadku:
a) za odstąpienie od umowy pzez Wykonawcę wskutek oko|iczności, za klÓre

odpowiada Wykonawca . 20o/o wlnasrodzenia brutto okreś|onego w $ 6 ust.1 '
b) za zwłokę w rea|izacji umowy- 0'25% wynagrodzenia brutto okreś|onego W s 6

ust.1 za każdy dzień zwłoki' Po przekroczeniu Wysokości kar umownych
odpowiadających 15% Wańości brutto umowy, ZamawiĄący może odstąpić od
umowy,

c) za odstąpienie od umowy pzez ZamawiĄącego z winy Wykonawcy _ 10o/o
Wynagrodzenia brutto, okreś|onego w $ 6 ust. 1'

d) za zwłokę w usunięciu wad - 0,25o/o wynagrodzenia brutto okreś|onego w $ 6 ust. ,l ,
za każdy dzień zwłoki |icząc od dnia wyznaczonego p|zez Zamawiającego na usunięcie
wad .

2.

1.

1 .

1 .

4.

c .



W przypadku' gdyby kary umowne nie pokryły całkowicie strat spowodowanych zwłoką
zamawiąący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do Wysokości
poniesionej szkody.
Niezależnie od powyższych roszczeń, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę
wskutek niewykonania |ub niena|eżytego Wykonania zobowiązania, może on dochodziÓ
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywiInego.

$8
W razie odstą)ienia od umowy przez ZamawiĄącego z przyczyn |eżących po jego
stronie |ub w pzypadku niewykonywania pzez Zamawiającego obowiązkóW
wynikających z $ 3 ust. 2, Wykonawca może odstąrió od umowy bez konsekwencj
wymienionych w S 7.
W przypadku zaistnienia oko|iczności Wymienionych w ust. 1, Wykonawcy pzysługuje
Wynagrodzenie za wykonane prace, W Wysokości proporcjona|nej do wynagrodzenia
wymienionego w $ 6 iwykonanej pracy. 

" ̂sY
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie pzepisy Prawa
autorskiego i Kodeksu cywilnego.
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą pzez sąd właściwy d|a siedziby
Zamawiającego.

610

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących
działaIności zamawiającego' o których dowiedział się w trakcie rea|izacji niniejszej umowy.

$  11
Wykonawca oŚwiadcza, iŻ wyraŻa zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawańych
w umowie oraz spo|ządzonej na jej podstawie dokumentacji d|a potrzeb rea|izac1i zadania
pn. "Modernizacja budynków SP Nr 13'' przez Miasto Piotrków Trybuna|ski, zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia ,1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101 , poz' 926 z póŹn'
zm.)

$12
WszeIkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

$  13

Umowa niniejsza została spo|ządzona w dwóch jednobrzmiących egzemp|azach, dwa
egzemp|afe d|a Zamawiającego, jeden egzemplarz d|a Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oŚwiadczeń Woli w imieniu Wykonawcy)

Zaproszenie do składania ofeń ze strony zamawiająCego zostało.z'aaprobowane dnia

' \ i  i Ó ! ,1

. . . . " , .  j . . r - * ! . . , , . i . . . i - . . . . - . . i - , , . . . . . . . . . . . . . . .
(pieczęć i podpis osoby Wstępującej w tym

1.

1 .

postępowaniu w imieniu zamawiającego)



FORMIJLARZ OT'ERTY

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosforysowej dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Termomodernizacja budynków SzkoĘ Podstawowej nr 13'' przy u|icy
Dmowskiego 11 w Piotrkowie Trybuna|skim obejmującej:

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

NIP:

REGON:

Numer rachunku bankowego:

2. Ka|ku|acja cenowa Wykonawcy za rea|izaĄę całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości pzedmiotu zamówienia za cenę netto:

zł., a wraz z na|eŻnym podatkiem VAT
w wysokoŚci ,. ' , ' , ' ,,,o/o za cenę brutto: ............. ' ' . ' ' ' . ' . ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' '  zł..,

b) oferujemy termin rea|izacji zamówienia: dni/tygodni, |icząc od dnia
podpisania umowy;

3. oświadczam , iŻ zapoznałem się z opisem pzedmiotu zamówienia i wymogami
Zamawiającego i nie wnoszę do nich Źadnych zastrzeŻeń '

4. Zalącznikami do niniejszego formu|aza oferty stanowiącymi integra|ną częśĆ
ofeńy są

a) podpisany wzór umowy;
b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość '..., dnia ...'.''.'..'2013 roku.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
skhdania oświadczeń woli w imieniu

' Wykonawcy)


