
GMINA SABNIE 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                              
GIF.271.1.2.2013 

 

Sabnie, dnia 25.04.2013 r. 

 

Wójt Gminy Sabnie zaprasza 
 
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 
„Zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach poprzez jej utwardzenie i usytuowanie 

małej architektury”  jako zamówienia poniżej 14 tys. euro 

 
1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: 

1.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy 

oraz napis: 

propozycja cenowa na zadanie pn.: „Zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach poprzez 

jej utwardzenie i usytuowanie małej architektury”, 

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, 

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 

1.5. ma obejmować całość zamówienia. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Zadanie dotyczy zagospodarowania działki Nr 475 w Sabniach poprzez jej utwardzenie 
i usytuowanie małej architektury. Pełen opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wraz z 
przedmiarem robót będące załącznikami do niniejszego zaproszenia do złożenia ofert. 
 
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej działki Nr 475 w Sabniach. 
     
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 15.06.2013 r. 
 
 
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 
Cena – 100%. 



 
 
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 

1) formularz propozycji wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem, iż 

oferent: 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień, 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – ponadto należy 

udokumentować kwalifikacje zawodowe dla minimum jednej osoby pełniącej rolę 

kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej oraz posiadającej 

aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego  (należy wpisać 

w Załączniku nr 1) 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do 

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta), 

3) wypełniony formularz spełniania warunku wiedzy oraz doświadczenia poprzez wykazanie 

wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty 

budowlane dotyczące utwardzenia działki lub placu o wartości co najmniej 20.000 zł netto 

wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2). 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty  cenowej: 

W cenę oferty należy wliczyć: 

a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności 

umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 



propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej 

cenie. 

 

7. Miejsce i termin złożenia  oferta cenowej: 

oferta  cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2013 r., do godz. 10.00 

w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie (pokój nr. 1) Urzędu 

Gminy Sabnie przy ul. Głównej 73, 08-331 Sabnie. 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres  oferenta oraz 

napis: 

„Oferta cenowa na zadanie pn.: Zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach poprzez jej 

utwardzenie i usytuowanie małej architektury” 

 oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona 

zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez 

siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 

 

8. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 

Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 10:15 

w siedzibie zamawiającego - w Urzędzie Gminy Sabnie, ul. Główna 73, pok. nr 7, parter.  

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są : 

Paweł Nasiłowski, pok. nr 9 

Tel. 25 787 41 90, fundusze@sabnie.pl 

Zbigniew Bocian, pok. nr 1 

Tel. 25 787 41 90, bocian@sabnie.pl  

  

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty  cenowej wybrany  oferent ma 

podpisać umowę  w Urzędzie Gminy Sabnie. 

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej.  

 

11. Na użyte materiały i wykonane przez siebie roboty przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia, wykonawca winien udzielić okresu gwarancji nie krótszego niż 2 lata 

mailto:fundusze@sabnie.pl
mailto:bocian@sabnie.pl


 

10. Informacje dodatkowe 

Zamawiający nie przystąpi do podpisania umowy w sytuacji gdy cena najniższej z ofert 

będzie przewyższała wartość kosztorysową. 

 

 

            (-)  Paweł Nasiłowski      Wójt Gminy Sabnie 
           (-)  Ireneusz Piotr Wyszyński 
                /przygotował (a)/                                                                                                 /podpisał (a)/ 
                      
 
 

W załączeniu: 

1. Wzór druku dla „oferty cenowej”. 

2. Formularz spełniania warunku wiedzy oraz doświadczenia 

3. Wzór umowy.  

4. Projekt budowlany. 

5. Przedmiar robót. 



Załącznik nr 1 
.................................................................... 

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 

tel. ........................... fax ........................... 

NIP............................................................. 

ul. ............................................................... 

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

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

(miejscowość, data)   
GIF.271.1.2.2013 
 

Wójt Gminy Sabnie 
ul. Główna 73 
08-331 Sabnie 

         

OFERTA CENOWA Nr…… 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty  cenowej na zadanie pn.: 

„Zagospodarowanie działki nr 475 w Sabniach poprzez jej utwardzenie i usytuowanie małej 

architektury” 

1. Oferuję(my) wykonanie roboty będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości ............................................................................ zł 

netto (słownie: .....................................................................................................................................) 

plus podatek VAT ............ % tj. ........................zł (słownie:......................................................) 

brutto: ..................... zł (słownie:................................................................................................),  

 
Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty 
cenowej. 
 
2. Udzielam(y) gwarancji w okresie 2 lat od zakończenia budowy. 
 
3. Oświadczam(y), że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję 
i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach. 
 
4.  Numer rachunku bankowego wykonawcy: ………….……………........................................ 

……………………………………… na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie 

przedmiotowego zamówienia. 

 

5. Oświadczam(y), że przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązki kierownika budowy, 

będzie pełnił Pan(i) ………………………................................................................................................., 

zam.  ………........................................................................., ul. …………………….………………………. 

tel.: …………….................................................., posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

................................................................................................................ Nr ………................................. 

z dnia .............................., wydane przez …..........................................................................................  

………………………………. i zaświadczenie o aktualnym członkostwie  do .............................................. Izby 

Inżynierów Budownictwa z dnia .................................. roku Nr ew.  .................................................. .  



 
6. Jednocześnie oświadczam(y), iż spełniam(y) poniżesz warunki: 

a) Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem zamówienia. 

b) posiadamy wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Ponadto: 
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami: zaproszenie do złożenia oferty  cenowej 

wraz załącznikami ( w tym projektem umowy oraz dokumentacją projektową)  i nie wnosimy 
do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

2) Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej działki Nr 475 w Sabniach. 

3) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4) Telefony kontaktowe: 

 - stacjonarny:  …………………………………………….. 

 - komórkowy: …………………………………………….. 

 - nr fax:  ……………………………………………... 

 -  e-mail:  ……………………………………………... 

 

Niniejsza oferta obejmuje następujące załączniki (wymienione w ust. 5 zaproszenia): 
 
 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

Data: ………………………………………………. 
 

 

 
 



Załącznik nr 2 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH 
W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT 

 
Nazwa Wykonawcy:  
 
..................................................................................................................................................... 
 
Adres Wykonawcy:  
 
..................................................................................................................................................... 
 

Lp Nazwa i adres zleceniodawcy Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj 
robót i miejsce ich wykonywania) 

Okres realizacji 
robót 

Całkowita wartość robót za które 
wykonawca odpowiadał 

  

 

  
 
 
 

  

 

  
 
 
 

  

 

  
 
 
 



Załącznik nr 3 
 

 
 
 

Umowa Nr ....../2013 
 
 

zawarta w dniu ....................................................... w Sabniach pomiędzy GMINĄ SABNIE, 

ul. Główna 73, 08-331 Sabnie, NIP 823-15-44-856  reprezentowaną przez: 

1. P. IRENEUSZA PIOTRA WYSZYŃSKIEGO                  - WÓJTA GMINY  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a firmą 

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

reprezentowaną przez: 

1. .............................................              - …………… 

 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” na podstawie dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty. 

§ 1 

 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759). 
 

§ 2 
 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania: Zagospodarowanie działki nr 475 

w Sabniach poprzez jej utwardzenie i usytuowanie małej architektury w sposób i na warunkach 

określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami, będącymi załącznikami 

do niniejszej umowy. 

 

§ 3 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie o którym mowa w § 2 w terminie  do 
15.06.2013r. 
 

§ 4 
 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi .......................... zł netto (słownie: 
............................. zł) plus  obowiązujący podatek VAT (…%). (tj. .................. zł) brutto ................ zł  
2. Kwota określona w ust 1 obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa 
w § 2. 



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy 
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie płatne będzie, po dokonaniu odbioru robót, przelewem, na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
3. Za przekroczenie terminu płatności faktury określonego w ust. 1 Wykonawca może naliczać odsetki 
ustawowe. 
4. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie 
zamówienia  ……… …………… 
 

§ 6 
 

Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy winny odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy  z 
dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118). 
 

§ 7 
 

1. Z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmioty umowy strony ustalają kary 
umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a/ za zwłokę w oddaniu  przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 
 b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

lub rękojmi za wady w wysokości 100 zł za każdy dzień  zwłoki; 
c/ z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn niezależnych 

od zamawiającego w wysokości 8.000 zł 
     2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a/ z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn                          
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000 zł. 

 
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  
 
3. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych 
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.   
 
4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 
 

§ 8 
 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez 
wykonawcę o gotowości do przekazania przedmiotu umowy.  
 
 
 



§ 9 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy 2 lata  gwarancji. 
 
2. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru. 
 
 

§ 10 
 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 11 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
 
 

§ 12 
 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
 

§ 13 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA 

   1. ........................................                                                1. .......................................... 
 
   . .........................................                                                   ............................................ 
 


