Załącznik nr 1

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr REGON firmy :...............................

Stowarzyszenie gmin “Polskie zamki gotyckie”

Nr fax ..................................................

ul. Pieniężnego 10

Adres e-mail: ………………………

10 - 006 Olsztyn
OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wydanie publikacji promocyjnych (wraz z dostawą) na temat produktów
turystycznych łączących Polskę i Obwód Kaliningradzki w ramach projektu nr LPR/010/006
„Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez
rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” oferuję wykonanie całości przedmiotu

zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:

Cena (z VAT): .................................. PLN, w tym stawka VAT ……………………….. %
zgodnie poniższym wykazem.

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.

nazwa i nakład
książka p.t. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik –
E. Kant” – nakład 3000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej (łącznie)
mapa p.t. „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik –
E. Kant” – nakład 8000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej
(łącznie)
mapa p.t. „Zamki gotyckie na szlakach wojsk napoleońskich” – nakład
6000 egz. w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej (łącznie)
mapa p.t. „Kaliningrad – przeszłość i współczesność”– nakład 4000 egz.
w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej (łącznie)

cena brutto za całość ć

broszura p.t. „Zamki gotyckie – oferta turystyczna” – nakład 3000 egz. w
wersji polskiej
cena brutto ogółem

..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej – podpis
pełnomocnika Wykonawców
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Załącznik nr 1
1. Termin wykonania, warunki gwarancji oraz płatności – zgodnie z postanowieniami
SIWZ
2. Oświadczam, że:
a) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
b) składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).
3. Oświadczam, że powierzę podwykonawcom wykonanie następującego zakresu
zamówienia*:
.…………………………………………………………………………………………………
5. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję
się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

* wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

..........................................................................
Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej – podpis
pełnomocnika Wykonawców

UWAGA! Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
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Załącznik nr 2

Pieczęć firmowa Wykonawcy

..........................., dnia............................
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 ust. 1
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Działając w imieniu i z upoważnienia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadczam(-my), że Firma ta:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z
art. 297 Kodeksu Karnego.

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 3

Pieczęć firmowa Wykonawcy

..........................., dnia............................

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 ust. 1
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Działając w imieniu i z upoważnienia

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
oświadczam (-my), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

_____________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 4

Pieczęć firmowa Wykonawcy

..........................., dnia............................

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 ust. 1 pkt 2
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Oświadczam (-my), że brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, a tym samym nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

__________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ZAMÓWIEŃ WYKONANCH
W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
Działając w imieniu i z upoważnienia Firmy
.......................................................................................................................................................
oświadczam, że reprezentowana przeze mnie Firma wykonała w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18 grudnia 2012 r. następujące zamówienia o
wartości brutto co najmniej 30.000,- zł każde:
Rodzaj usługi

Zleceniodawca
(nazwa i adres)

Miejsce
wykonania
usługi

Okres realizacji
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Wartość
usługi

Na potwierdzenie zrealizowania powyższych zamówień z należytą starannością w załączeniu
przedkładam(-y):
1.
2.
3.
__________________________________
Podpis /-y/ i pieczątka /-i/ imienna /-e/
upoważnionego /-ych/
przedstawiciela /-i/ Wykonawcy
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Załącznik nr 6
UMOWA
zawarta w dniu ........................ w Olsztynie pomiędzy:
Stowarzyszeniem gmin „Polskie zamki gotyckie”, ul. Pieniężnego 10, 10 – 006 Olsztyn,
reprezentowanym przez:
Piotra Grzymowicza – Przewodniczącego Zarządu
Izabelę Narożniak – Dyrektor Biura Stowarzyszenia
zwanym dalej: „Zamawiającym"
a
………………………………
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Strony zawierają umowę o następującej treści:
Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze
zmianami). Przyjęta oferta stanowi integralną cześć niniejszej umowy. Przedmiot umowy jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
§1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonania usługi w
zakresie wydanie publikacji promocyjnych (wraz z dostawą) na temat produktów
turystycznych łączących Polskę i Obwód Kaliningradzki w ramach projektu nr LPR/010/006
„Podniesienie atrakcyjności północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego
poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych”. Projekt dofinansowany jest ze
środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 - 2013,
Priorytet 2: Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego; Działanie 2.1:
Rozwój turystyki.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w ust. 1 zgodnie ze
złożoną ofertą i zestawieniem ujętym w Formularzu ofertowym będącym częścią oferty i
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w ust. 1 przy
dochowaniu należytej staranności.

7

4. Strony zobowiązuję się do ścisłej współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 2 Termin wykonania i sposób przekazania przedmiotu umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31 lipca 2014 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w §1 ust 1,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdział III SIWZ) w terminie do
31.07.2014 r.
b) dostarczenia przedmiotu umowy określonego w §1 ust 1, własnym transportem i na
własny koszt, do miejsca na terenie miasta Olsztyna, wskazanego przez
Zamawiającego.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (cena) wynosi brutto ………………….
(słownie ……………………………)
3. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca
na terenie miasta Olsztyna, wskazanego przez Zamawiającego.
§ 4. Rozliczenia finansowe
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2 dokonana zostanie na podstawie
faktury VAT, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
2. Wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie na podstawie faktury, po uprzednim
odbiorze przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
strony protokołem odbioru.
3. Strony uzgadniają 30-dniowy termin płatności od daty doręczenia faktury.
§ 5. Gwarancje i odpowiedzialność
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) strona, która odstąpi od umowy zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o
którym mowa w §3 ust. 2, chyba że przyczyna odstąpienia nie będzie leżała po jej stronie,
b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do
naliczania kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3, ust. 2, za
każdy dzień zwłoki przekraczający termin określony w §2 ust 1.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w §3 umowy Wykonawca
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ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3. Osoby działające wspólnie jako Wykonawca ponoszą solidarnie odpowiedzialność z
tytułu wykonania niniejszej umowy.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W ramach wynagrodzenia określonego w §3 umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie
zwielokrotniania w formie druku.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy
będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy
w wypadku określonym w §6 ust. 5 powinno nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty
odstąpienia od umowy.
6. Integralną częścią umowy są Formularz ofertowy oraz SIWZ.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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