
Piotrków Trybunalski, 15 lutego 2013 r. 
 
 

IMU.7021.3.2.2013 
 
 

                                      
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej  

równowartości kwoty 14.000 euro  
na: 

usługę polegającą na dostawie i montażu słupa ogłoszeniowego na terenie 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: 

Miasto Piotrków Trybunalski, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28. 
Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Usług Komunalnych 

 2.  Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest: 
dostawa i montaż słupa ogłoszeniowego na terenie miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego,   o parametrach: 

- wysokość – 280 cm, 
- średnica kolumny – 120-130 cm, 
- cokół – do 45 cm w kolorze średni seledyn (RAL 6019), 
- daszek – do 60 cm w kolorze średni seledyn (RAL 6019),  

      - powierzchnia użytkowa słupa w kolorze szarym, 
      - wykonany z żywic poliestrowych, 

  - barwiony w masie tworzywa. 
Słup ogłoszeniowy należy dostarczyć na teren lokalizacji wskazanej przez 
Zamawiającego i zamontować w sposób uniemożliwiający jego przewrócenie 
lub przemieszczenie (stałe przytwierdzenie do podłoża lub obciążenie, itp.) 
 
Do oferty należy dołączyć kolorowe zdjęcie słupa ogłoszeniowego. 

 
Termin realizacji zamówienia – 21 dni od daty zawarcia umowy. 

 
Dostarczony słup ogłoszeniowy musi być nowy oraz musi spełniać warunki 

zgodności wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz posiadać 
odpowiednie atesty. Dostawa nastąpi transportem na koszt Wykonawcy w godzinach 
ustalonych z Zamawiającym.  

 
3. Pozostałe warunki: 

 
a) Okres gwarancji – minimum - 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru. 
b) Warunki płatności: 21 dni na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej  

faktury  w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po dokonaniu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

c) Inne szczegółowe warunki Zamawiającego: dostawa i montaż słupów                   
w cenie oferty, w tym transport i stałe zabezpieczenie słupa w miejscu 
posadowienia. 
 
 

4. Forma wykonania zamówienia: Wykonawca w godzinach wcześniej umówionych  
z Zamawiającym dostarczy słup ogłoszeniowy i dokona jego montażu.  

 
 



Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w dowolnie wybranej formie :  
a. osobiście w siedzibie: Urząd Miasta Piotrków Tryb. 

                                               Biuro Obsługi Mieszkańców  
     ul. Szkolna 28,  
     97-300 Piotrków Tryb. 
 

b. przesłać na adres: Urząd Miasta Piotrków Tryb.  
                                          Referat Usług Komunalnych  

          ul. Szkolna 28  
          97-300 Piotrków Tryb. 
 

c. w wersji elektronicznej na adres e-mail: d.clapa@piotrkow.pl 
 

w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2013 r., do godz.  15,30. 
 
Kryterium wyboru oferty: cena. 
 
Oferty otrzymane po terminie składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 
 
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty, 
b) podpisany wzór umowy, 
c) podpisane oświadczenie. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania  

    bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru            

    oferty.   

 
6. Wzór umowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Kierownik Referatu Usług Komunalnych 
 
                                                                  Dariusz Cłapa 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 
                                                   FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o wartości zamówienia  
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 

                        na ....................................................................................... 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

                        ………….………………………………………………………. 
                        ………………………………………………………………….. 
                         

      1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
NIP: ..................................................................................................................... 
REGON:  …......................................................................................................... 
Numer rachunku bankowego: ............................................................................. 
............................................................................................................................. 

       2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
a) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: 

............................zł (słownie złotych:…………………..…………………..…, 

............................................), a wraz z należnym podatkiem VAT 
w wysokości ..........% za cenę brutto: .................. zł (słownie:  
………………………...………………..................……..złotych),                            

b) oferujemy termin realizacji zamówienia: od ............................ 
do........................  ;  

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 
oferty  są: 
a) podpisany wzór umowy; 
b) ................................................................................................... 
c) ................................................................................................... 
d) ..................................................................................................., 
e) ………………………………………………………………………. 

 
 

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

........................................................................ 
        (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania    

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Składając ofertę w trybie postępowania o wartości nie przekraczającej  
równowartości kwoty 14.000 euro  

na: 
usługę polegającą na dostawie i montażu słupa ogłoszeniowego na terenie 

miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
oświadczam, że: 

1) Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności /czynności/1 
określonej  w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

4)  Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

  dnia                

          podpis osoby uprawnionej do składania             

           oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 

 



                                                                                                               wzór 
UMOWA nr ....................................  

 
zawarta w dniu .................................... 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim, 
pomiędzy: 

 
Miastem Piotrków Trybunalski,  
z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż  Karola Rudowskiego 10,  
NIP 771-27-98-771,  

 
zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje: 
Pan Adam Karzewnik  – Wiceprezydent Miasta  
a 

………………………………………………………………………………… 
NIP  .................................  , REGON  ........................... 
która ma swoją siedzibę w .............................. przy ul. .........................................., 
kod pocztowy ............., prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności 
Gospodarczej pod nr.................................... , reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,  zawarto umowę                            

o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dostawie i montażu słupa 
ogłoszeniowego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego                            
o parametrach: 

- wysokość – 280cm, 
- średnica kolumny – 120-130 cm, 
- cokół -  do 45 cm w kolorze średni seledyn (RAL 6019), 
- daszek – do 60 cm w kolorze średni seledyn (RAL 6019),  
- powierzchnia użytkowa słupa w kolorze szarym, 
- wykonany z żywic poliestrowych, 
- barwiony w masie tworzywa. 

2. Dostawa i montaż, o której mowa w ust. 1, obejmuje dostarczenie oraz 
zamontowanie słupa ogłoszeniowego na terenie miasta Piotrkowa Tryb., przy             
ul. ............... /w miejscu wskazanym przez Zamawiającego/ w sposób 
uniemożliwiający jego przewrócenie lub przemieszczenie, poprzez trwałe 
przytwierdzenie do podłoża lub obciążenie, itp.  
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy i montażu słupa 
ogłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

2. Słup ogłoszeniowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez  
Zamawiającego  na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Słup ogłoszeniowy zostanie dostarczony w dzień roboczy, w  godz.: 8.00-15.00 po 
uprzednim uzgodnieniu terminu  z Zamawiającym. 



4. Wykonawca jest zobowiązany  do niezwłocznego usunięcia odpadów i śmieci oraz 
prowadzenia prac z zachowaniem przepisów bhp, wiedzy technicznej oraz Prawa 
budowlanego pod nadzorem osoby uprawnionej.   

 
§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzony protokołem odbioru podpisanym 
przez przedstawicieli obu stron.  

2. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Zamawiającego w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zdekompletowanie lub 
uszkodzenie przedmiotu umowy do czasu  protokolarnego odbioru przez 
Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, że dostarczony słup ogłoszeniowy 
ma wady lub jest niekompletny, Zamawiający  odmówi dokonania odbioru 
dostawy,  a Wykonawca będzie miał obowiązek dokonania dostawy słupa 
ogłoszeniowego wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, bez 
 dodatkowego wynagrodzenia.  

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 4,  
Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy bez dokonywania 
dodatkowego wezwania.                           

§ 4  

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy ustalona  została na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi netto: 
................................. zł (słownie: ............................................................................. 
złotych),  a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ........%, kwotę brutto: 
......................... (słownie: ......................................................................      złotych).  

2. Kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy nie podlega zmianie przez okres 

trwania umowy. 

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty potrzebne do prawidłowego                 

i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wszelkie 

koszty związane z dostawą, opakowaniem, transportem, ubezpieczeniem, 

wniesieniem, rozpakowaniem, montażem, ustawieniem , wywozem opakowań. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego.  Faktura zostanie wystawiona  po dokonaniu odbioru określonego 

w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Płatnikiem faktury  będzie  Miasto Piotrków  Trybunalski z siedzibą: 97-300 

Piotrków Trybunalski, Pasaż  Karola Rudowskiego 10; numer NIP 771-27-98-771. 

6. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................... 

 

§ 5 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wskazane z § 4 ust. 1 po wykonaniu  

przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru wskazanym w  § 3 ust. 1   

i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto wskazane 
przez Wykonawcę.  

3. Termin płatności ustala się na 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Za datę dokonania  zapłaty  przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 



§ 6  

1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w kwestiach związanych 
z realizacją niniejszej umowy jest Pan Dariusz Cłapa  – Kierownik Referatu Usług 
Komunalnych (tel. 44 732-18-24) oraz Pani Renata Olejnik – inspektor w w/w 
Referacie (tel. 44 732-18-26). 

2. Osobą  upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w kwestiach związanych              
z realizacją niniejszej umowy jest ............................................................................. 
 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony słup ogłoszeniowy jest fabrycznie nowy, 
wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z opisem. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres: ................................ 
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.   

3. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu 
gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługiwać 
będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 8 

1.  W wypadku ujawnienia się w trakcie użytkowania słupa ogłoszeniowego 
jakiejkolwiek wady, Wykonawca będzie zobowiązany  do niezwłocznej jej 
naprawy,  nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od momentu jej 
zgłoszenia przez Zamawiającego alternatywnie: telefonicznie, faksem lub                   
e-mailem. 

2.  Jeśli okaże się, że naprawa u Zamawiającego nie będzie możliwa Wykonawca 
odbierze słup niezwłocznie od Zamawiającego na własny koszt celem dokonania 
naprawy. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół przekazania,                  
w którym Zamawiający określi  termin zwrotu naprawionego słupa 
ogłoszeniowego.  

3.  Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia słupa ogłoszeniowego w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu 
przekazania naprawionego słupa Zamawiającemu. 

4.  Po naprawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu słup ogłoszeniowy wolny od 
wad na własny koszt. 

5.  Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Wykonawca wymieni wadliwy słup 
ogłoszeniowy na nowy w terminie 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania 
zgłoszenia. Wymianę słupa ogłoszeniowego Wykonawca dokona na własny koszt 
nawet, jeśli jego  ceny  uległy zmianie od czasu zawarcia umowy. 

6.  Wykonawca przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady 
słupa ogłoszeniowego objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z nich 
korzystać. 

7.  Wykonawca dokona stosownych zapisów w dokumentach gwarancyjnych  
dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej 
gwarancji. 

 
§ 9 

 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zwłoki                    

w dokonaniu dostawy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto,                   
o którym mowa w § 4 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki.   



2.   W przypadku nieusunięcia wad w terminach określonych w § 8 ust. 1 i 2, 
Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % 
wartości wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w §  4 ust. 1,  za każdy dzień  
zwłoki. 

3.  W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w § 8 ust. 5, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwego egzemplarza 
słupa ogłoszeniowego. 

4.  W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1, 
Wykonawca będzie miał prawo do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.  

5.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: w wysokości 10 % wartości 
umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy Kodeks cywilny. 

2.  Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

 
Sądem właściwym dla wszystkich sporów, które wynikną z realizacji tej umowy 
będzie sąd w Piotrkowie Tryb. 

§ 12 
 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach jeden 
(1) egzemplarz dla Wykonawcy, dwa (2) egzemplarze dla Zamawiającego. 
      
 
Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 
 
 
 Miejscowość……………………………………………..., dnia ....................................2013 roku. 

 
 
 
                                                                   ........................................................................ 

                              (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 
                                                                                                    składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia:  

 

…18.02.2013 przez                                                                                    Kierownik Referatu Usług Komunalnych  

                                                                                                                                          Dariusz Cłapa                                                          

                                                                                                  .......................................................................................................... 

                                                                                      (pieczęć i podpis osoby występującej   
                                                                               w tym postępowaniu w  imieniu Zamawiającego) 

     


