Pokój,18.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zapytania jest usługa przeglądu i legalizacji sprzętu p- pożarowego a w
szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i hydrantów p.poż znajdujących się w
obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój:
1.1.selekcjonowanie sprzętu p-poż. przeznaczonego do remontu lub likwidacji
1.2.legalizacja gaśnic - zbiorników gaśnic podlegających UDT – do 100 szt.
1.3.badanie ciśnienia i wydajności wody w hydrantach wewnętrznych-do 10 szt. i zewnętrznych
-180 szt.
ewentualna próba ciśnieniowa węży hydrantowych
2. Obowiązki Wykonawca będzie wykonywał stosownie do:
2.1.Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
2.2.Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu
2.3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją zastępującymi
wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,
2.4.czynności serwisowe, konserwacji i naprawy będą wykonywane zgodnie z zaleceniami
producenta z uwzględnieniem warunków środowiska,
2.5.posiadanymi Certyfikatami Zgodności wydanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz
zgodnie z ofertą.
4. Wykonawca może złożyć ofertę tylko jedną.
Kryterium oceny ofert: C1+C2=C
C1- cena brutto za wykonanie jednostkowej usługi konserwacji/legalizacji gaśnicy ….............. zł
C2 - cena brutto za wykonanie jednostkowej usługi przeglądu hydrantu …....................zł
C=kryterium 100 %
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie tut. Urzędu Gminy, pocztą na
adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail:
e.kuklok@gminapokoj.pl
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2018r.
Załączniki:
wzór oferty
projekt umowy
Barbara Zając
/-/
Wójt gminy Pokój

załącznik- wzór oferty
Pieczątka oferenta

…………… dnia, ……………….

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
OFERTA
Wykonawca:
Nazwa: ………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………...….....………………………………………..
Nr telefonu, fax, e-mail………………………………………………………………...
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące „usługi przeglądu i
legalizacji sprzętu p- pożarowego a w szczególności : okresowa kontrola sprawności gaśnic i
hydrantów p.poż znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego w gminie Pokój”
składamy ofertę o następującej treści:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:……………………za
C1- cena brutto za wykonanie jednostkowej usługi konserwacji/legalizacji gaśnicy …........... zł
C2 - cena brutto za wykonanie jednostkowej usługi przeglądu/badania ciśnienia i wydajności
hydrantu …....................zł
Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ………………………………..
Oświadczamy, że obowiązki będziemy wykonywać zgodnie z :
2.1.Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
2.2.Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu
2.3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją
zastępującymi wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,
2.4.czynności serwisowe, konserwacji i naprawy będą wykonywane zgodnie z zaleceniami
producenta z uwzględnieniem warunków środowiska,
2.5.posiadanymi Certyfikatami Zgodności wydanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej
i posiadamy stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

………...…………...………………………..

data i podpis osoby upoważnionej
WZÓR UMOWY Nr …..............................

W dniu … . … . 2018 r., w Pokoju,
pomiędzy: Gminą Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
którą reprezentuje:Barbara Zając- wójt gminy Pokój, przy udziale Marcina Maryjowskiego
-skarbnika gminy Pokój, zwaną dalej Zamawiającą
a …...................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
zwaną dalej WYKONAWCĄ, Prawo zamówień publicznych , zawarta została umowa następującej
treści:
§ 1.
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1.1.selekcjonowanie sprzętu p-poż. przeznaczonego do remontu lub likwidacji
1.2.legalizacja gaśnic - zbiorników gaśnic podlegających UDT – do 100 szt.
1.3.badanie ciśnienia i wydajności wody w hydrantach wewnętrznych-do 10szt. i zewnętrznych
-180 szt.
ewentualna próba ciśnieniowa węży hydrantowych
2. Wykonanie usług stanowiących przedmiot umowy będzie każdorazowo potwierdzane protokółem
sporządzonym w dwóch egzemplarzach , podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§2
Obowiązki zawarte w §1 Wykonawca będzie wykonywał stosownie do:
1.Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
2.Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
3.zgodnie z normami, a w szczególności Polską Normą PN-EN 3-1 lub normami ją zastępującymi
wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,
4.czynności serwisowe, konserwacji i naprawy będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta
z uwzględnieniem warunków środowiska,
5.posiadanymi Certyfikatami Zgodności wydanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpożarowej
§3
Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 m-cy od dnia
zawarcia ,
§4
1. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z
cenami podanymi w cennikach stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i one stanowią
podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny poszczególnych usług zawartych w załączonych cennikach ulegną zmianie tylko w
przypadku zmiany stawki podatki VAT
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi nie przekraczające kwoty
brutto (słownie:
.................................................................................................................................................)

§5
1. Wykonanie usługi następować będzie wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę
wskazaną przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi , stosownie do bieżących potrzeb, w terminie 5
dni roboczych licząc od dnia złożenia tego zamówienia, w formie pisemnej lub faksem, przez osobę
wskazaną w ust. 3.
3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach
dotyczących usług jest:
..................................................................
§6
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcę za realizację usług.
2. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie regulowana przelewem w terminie do 30 dni
od daty otrzymania faktury VAT z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione w
wystawionej przez niego fakturze VAT.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonane usługi, Wykonawca może naliczyć
odsetki w wysokości ustawowej.
4. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z
niniejszej umowy wymaga zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego.
5. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiejkolwiek innej umowy
zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.
7. W okresie trwania umowy – na każdej wystawionej fakturze – Wykonawca umieści numer
niniejszej umowy.
8. Zapis o zakazie cesji, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany
jest zamieścić w fakturach.
10. Faktura niezgodna z postanowieniami § 6 ust. 6, 7, 8 niniejszej umowy upoważnia
Zamawiającego do wystawienia noty korygującej na podstawie i wg zasad określonych w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku (…) - Dz.
U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.
§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych
warunkach:
a)dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego
świadczenia umownego,
b) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,
c)dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarów i usług,
d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego
Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,
e) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez
Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej
chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy
wymaga zgody Zamawiającego.
§8
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca

zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:
a) za zwłokę w realizacji usługi w terminie określonym w § 5 ust. 2, każdorazowo karę umowną w
wysokości 0,3 % wartości brutto tej usługi za każdy dzień zwłoki,
c) za niezrealizowanie usługi zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 0,3% kwoty brutto od
niezrealizowanej a zamówionej usługi.
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 1% od kwoty brutto
niezrealizowanej umowy.
2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej
obejmującej naliczoną karę umowną.
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być
dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych
datą – pod rygorem ich nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
Stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 1
cena jednostkowa za przeglad/legalizację gaśnicy - …............zł
cena jednostkowa za przegląd hydrantu- …....................zł

