URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA
WYDZIAŁ
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Rynek 3
33-300 Nowy Sącz

.................................................
(pieczęć Zamawiającego)

Znak: WGK-RK.7031.1.Z.2013.MK

Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
„Dostawa koszy ulicznych na odpady”
1.

Opis przedmiotu zamówienia.
„Dostawa koszy ulicznych na odpady” – zgodnie z dołączonym wzorem umowy
a)
okres gwarancji: zgodnie z wzorem umowy,
b)
warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy,
c)
inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: zgodnie z wzorem umowy,

2.

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z wzorem umowy.

3.

Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania propozycji cenowej.
a)
propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej kopercie, na kopercie
należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta oraz adnotację:
„Propozycja cenowa: Dostawa koszy ulicznych na odpady”.
b)
proponowana cena winna być wyrażona cyfrowo i słownie i winna obejmować całość
zamówienia,
c)
propozycję cenową należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres:
Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 30. 04. 2013r. godz. 12.00.
d)
propozycje cenowe otrzymane po terminie ich składania zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.

4.

Do oferty oprócz propozycji cenowej muszą być dołączone następujące dokumenty:
a)
podpisany wzór umowy;
b)
kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Oferenta do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta).

5.

Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcą są:
a)
Dyrektor wydziału – Dorota Goławska, tel: 18 448 65 44
b)
Kierownik referatu – Marek Kościsz, tel: 18 444 21 66

6.

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, wybrany Oferent ma
obowiązek podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej

(-) Dorota Goławska
19.04.2013 r.

…………………………………………
data i podpis dyrektora wydziału
W załączeniu:
- Wzór druku propozycji cenowej
- Wzór umowy

PROPOZYCJA CENOWA
w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro:
„Dostawa koszy ulicznych na odpady”
1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

NIP: ...................................................................................................................................................................
REGON: .........................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego: ..................................................................................................................
2. Propozycja cenowa Oferenta za realizację całości przedmiotu zamówienia:
a) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ................................... zł,
a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości .......... % za cenę brutto: ............................... zł;
(słownie złotych: …………………………………………………………..………………………………..)
Wyliczenie ceny:
Przedmiot zamówienia Ilość sztuk
Kosze uliczne bez słupka

70

Kosze uliczne ze słupkiem

30

Cena brutto za
Wartość netto [zł]
1 szt. [zł]

Podatek
VAT [zł]

Wartość brutto [zł]

RAZEM

b) oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodnie ze wzorem umowy.
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) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego do występowania w
obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem);
c) fotografia kosza;
d) ...................................................................................................
Miejscowość ............................, dnia ..................................

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

UMOWA NR ………………………..
zawarta w dniu ........................... 2013 roku, w Nowym Sączu pomiędzy :
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1,
Numer ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej “Zamawiającym”
a ………………………………………………………………………………..……………..,
Numer ewidencyjny NIP: …………………., REGON: ………………………,
zwanym dalej „Dostawcą”.
z zachowaniem warunku określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych [jednolity tekst - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami] została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Dostawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje:
a) 70 koszy ulicznych bez słupka o poj. 50 litrów
b) 30 koszy ulicznych ze słupkiem o poj. 50 litrów
zwanych dalej „koszami”.
2. Kosze o których mowa w ust.1 spełniają następujące wymagania techniczno-konstrukcyjne:
1) Wymagania techniczne:
- pojemność: 50 litrów,
- materiał: tworzywo sztuczne (PEHD),
- kolor: zielony,
2) Sposób montażu:
- na oddzielnym słupku – 30 sztuk (wymagana dostawa koszy ze słupkiem oraz z elementami mocującymi
kosz do słupków),
- na istniejących urządzeniach tj. znaki drogowe, balustrady, słupki ograniczające ruch samochodowy, itp.
- 70 sztuk (wymagana dostawa kosza z elementami mocującymi kosz do istniejących urządzeń, ale bez
słupka).
§2

1.

2.

1.
2.
3.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć kosze na własny koszt do SITA Małopolska Spółka z
o.o. Oddział w Nowym Sączu – Zakład Zieleni i Oczyszczania z siedzibą: ul. Wincentego
Pola 9, Nowy Sącz, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Dostawca zapewni rozładunek koszy w miejscu dostarczenia koszy, o którym mowa w ust.
1.
§3
O terminie dostarczenia koszy Dostawca zawiadomi Zamawiającego z dwudniowym
wyprzedzeniem.
Wydanie koszy nastąpi do rąk upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu odbioru,
o którym mowa w § 2.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru ilościowo - rzeczowego zostanie spisany „protokół
odbioru”, do którego dołączone zostaną dowody przejęcia przez Urząd Miasta Nowego Sącza (Pz).

§4
1. Dostawca udziela gwarancji na kosze co do ich jakości.
2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia kiedy w/w kosze zostały Zamawiającemu
wydane.
3. Gwarancja obejmuje w szczególności:
a) materiał z którego wykonany jest kosz,
b) „zamek” służący do otwierania i zamykania kosza podczas jego opróżniania,
c) elementy mocujące kosz do słupków.
§5
1. Strony ustalają cenę - wynagrodzenie umowne za całość dostawy koszy w kwocie: ……… zł netto
plus podatek VAT - ….% tj. …...zł, co daje kwotę ………………zł brutto (słownie złotych:
……………………………………………..).
2. Cena jednostkowa brutto koszy dla każdego rodzaju wynosi:
a) kosze uliczne bez słupka – ………… zł
b) kosze uliczne ze słupkiem – ………… zł
3. Ustalone wynagrodzenie nie podlega zmianie, chyba że za zgodą Zamawiającego lub na jego żądanie
sprzedaż nie zostanie dokonana.
4. Wynagrodzenie jest płatne po zrealizowaniu dostawy koszy w terminie 30 dni od daty złożenia u
Zamawiającego faktury.
5. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP
………………………..
§6
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą
naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) przekroczenie określonego w umowie terminu dostawy koszy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostawie.
b) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Dostawcy - w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
kar umownych.
3. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje z powodu opóźnienia w realizacji zamówienia, nalicza się
jedynie karę umowną określoną w ust. 1 b.
§7
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu dostawy odbędzie się jednorazowo fakturą
wystawioną po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcę protokołu odbioru koszy, o
których mowa w § 3 ust. 3.
§8
W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.
§9
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje im prawo
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach :
1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Dostawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie
b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienia od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o podstawie odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

