
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
........................................................ 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 
Adres e-mail…………………………………… 
Oferujemy dostawę samochodu ciężarowego z urządzeniem hds, rok produkcji nie starszy niż 

2002, spełniającego wszystkie wymogi opisane w Tabeli nr 1 Parametry techniczne  

i wyposażenie dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kole: 

Marka, model………………………………………………………. 

Rok produkcji……………………………………………………….. 

Gwarancja min. na silnik, na części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz elementy 

wyposażenia)……………  

(nie mniej niż 12 miesięcy) 

Gwarancja (na perforację blach nadwozia) …………………………… (nie mniej niż 12 

miesięcy) 

 
 
Za cenę: 
 
Brutto…………………………………………………………………. 
(słownie:……………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela nr 1 Wymogi techniczne i wyposażenie (minimum): 
 

Lp. Parametr/wyposażenie Wymóg 

1 Samochód ciężarowy Tak 

2 Silnik diesel poj. min. 6871 ccm Tak 

3 Moc silnika min. 200KM Tak 

4 Ładowność samochodu min 6 000 kg Tak 

5 Dopuszczalna masa własna maksimum 11 990 kg Tak 

6 Skrzynia biegów manualna 5 lub 6 biegowa Tak 

7 Wspomaganie układu kierowniczego Tak 

8 Układ zapobiegający blokowaniu kół – ABS lub równoważny Tak 

9 Tempomat Tak 

10 Przebieg maksymalnie 400 000 Tak 

11 Podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy Tak 

12 Gaśnica z terminem ważności Tak 

13 Wywrotka minimum 2 stronna Tak 

14 Zawieszenie na resorach Tak 

15 Zaczep do przyczepy Tak 

16 HDS składany Tak 

17 Książka gwarancyjna lub dokument równoważny w języku polskim Tak 

18 Instrukcja obsługi w języku polskim Tak 

19 Gwarancja: na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne oraz 
elementy wyposażenia minimum 12 miesięcy 

Tak 

20 Gwarancja na perforację blach nadwozia – minimum 12 miesięcy Tak 

21 

Koszt wykonania wymaganych przeglądów w okresie gwarancji (oprócz  
materiałów eksploatacyjnych wymienianych w trakcie przeglądu) 
wliczony w cenę oferty, przeglądy wykonywane w stacji diagnostycznej 
znajdującej się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego 

Tak 

22 Dokumentacja urządzenia HDS zgodnie z wvmogami Urzędu Dozoru 
Technicznego 

Tak 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Podpisy osób uprawnionychdo reprezentacji 
Wykonawcy lub pełnomocnika 

 
 
 

 
Załącznik nr 2 Projekt umowy 
 

Umowa nr  /2017 
 

zawarta w dniu: ..................2017 r. 
pomiędzy:  
Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Kole, ul. Dąbska 
40Kdziałającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000176657  
w dniu 17-10-2003, NIP 666-19-68-463,REGON 311601084 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a ............................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro netto. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego…………… 

2. Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy, który stanowi kopia 
Formularza ofertowego Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i poniesienia wszelkich kosztów 
dostawy przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę spełnia wszystkie wymogi 
Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym. 

 
§ 3 

Cena umowy 
1. Łączna wartość umowy wynosi  …  zł brutto (zgodnie z ofertą). 
 

§ 4 
Warunki płatno ści 



1. Płatność będzie zrealizowana poleceniem przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
w 4 miesięcznych równych ratach w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy. 
3. Jako datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 5 
Realizacja umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od 
dnia podpisania umowy do siedziby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Spółka  
z o.o. w Kole. 

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest protokół odbioru podpisany przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego: Specjalistę ds. logistyki. Obowiązek 
przygotowania protokołu spoczywa na Wykonawcy. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu  
z Zamawiającym.  

4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy w tym instrukcję obsługi, kartę 
gwarancyjną. 

§ 6 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji:na silnik, części mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne 
oraz elementy wyposażenia – ……………………………………………….………………, 
oraz na perforację blach nadwozia ………………………………………………………….. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest zgodny z ofertą, o odpowiednich 
parametrach jakościowych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii 
Europejskiej. 

3. Dostarczony przedmiot umowy wyprodukowany został z zastosowaniem właściwych dla 
danego asortymentu norm EN lub PN. 

 
§ 7 

Kary umowne i odsetki 
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5% wartości brutto umowy. 
2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje 

prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto 
umowy. 

3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  
w § 4 ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, 
od wartości nieopłaconych faktur. 

 
§ 8 

Zmiana umowy 



1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej 
obowiązywania, w przypadku: 
1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 
1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak 

w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które 
uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie  
i w terminie przewidzianym w ofercie, 

1.3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone  
z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną 
stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku 
istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii 
itp., 

1.4. zmiana dotyczy obniżenia ceny za przedmiot zamówienia - w przypadku promocji, 
ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp., 

1.5. dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych -  
w przypadku zaistnienia takich zmian. W przypadku zmiany podatku VAT cena 
brutto pozostaje bez zmian zmianie ulega cena netto, 

1.6. konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w zapytaniu ofertowym. 

2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany  
i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia. 
2. W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) 

lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy 

rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
 

  Wykonawca:                                                                 Zamawiający:  
 
 
 



 
 
 


