








Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
BGK.7021.1.12.2019.MD

................................, dnia .................
(miejscowość)

....................................................
      pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając  na  zapytanie  ofertowe  dotyczące:  opracowania  pełnej  dokumentacji,  na
wykonanie  urządzeń  wodnych  –  likwidację  czterech  studni  głębinowych  na  terenie  gminy
Pasłęk wraz z dozorem geologicznym, a także uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń
oraz decyzji.  

I. DANE WYKONAWCY:

                                                                                                                                                                
(nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy)

                                                                                                                                                                
(siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy) 

numer telefonu                                                           numer faksu                                                         

adres e-mail Wykonawcy                                                REGON                                                          

NIP                                       NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:                                                 

                                                                                                                                                                 

II. CENA BRUTTO: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto*                                                              zł 

(słownie:                                                                                                                                                ) 

w tym kwota  podatku VAT                                                              zł

(słownie:                                                                                                                                                ) 

* Cena musi obejmować: 
   -  wartość przedmiotu zamówienia, 
   -  podatek VAT. 
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III. OŚWIADCZENIA: 

Oświadczam , że: 
1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym – numer sprawy: BGK.7021.1.12.2019.MD (w tym -

opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 
2. zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer

3 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. jestem / nie jestem* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

IV.  DANE  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ  DO  KONTAKTU  Z  ZAMAWIAJĄCYM (kontakt,
przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad
realizacją ewentualnej umowy):

imię i nazwisko                                                                                                                                       

stanowisko służbowe                                                                                                                              

numer telefonu                                                                                                                                        

numer faksu                                                                                                                                            

dni i godziny pracy                                                                                                                                 

adres e-mail :                                                                                                                                          

V. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA UMOWY (w przypadku wyboru oferty
Wykonawcy jako najkorzystniejszej): 

imię i nazwisko                                                                                                                                       

stanowisko służbowe                                                                                                                              

VI. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: 

Wykonawca, którego reprezentuję: 

a) nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom;

b) zamierza powierzyć wykonanie podwykonawcy/ podwykonawcom następującą/ następując

    część/ części zamówienia:* 

Część / części * zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom *: 
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika)

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

 

Część / części * zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcy/ podwykonawcom *: 
( uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika) 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

* niepotrzebne skreślić 

2/3



Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2. dokumenty  poświadczające  spełnianie  warunku  dotyczącego  posiadania  niezbędnej  wiedzy

i  doświadczenia  w  świadczeniu  usług  objętych  niniejszym  zamówieniem  (oświadczenie
Wykonawcy, referencje, itp.):

- ………………………………………………………………………………………….............……..

- ………………………………………………………………………………………….............……..

- ……………………………………………………………………………………….............………..

- ……………………………………………………………………………………….............………..

                                                                  ………..........................................................…………………
(pieczątka i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
BGK.7021.1.12.2019.MD

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

Opracowania  pełnej  dokumentacji,  na  wykonanie  urządzeń wodnych –  likwidację
czterech studni głębinowych na terenie gminy Pasłęk wraz z dozorem geologicznym, a
także uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz decyzji.  
Zapytanie ofertowe znak BGK.7021.1.12.2019.MD z dnia 26.03.2019r.

1. Zamawiający:
Gmina Pasłęk, Urząd Miejski w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk

2. Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
Ja  (My),  niżej  podpisany  (podpisani),  oświadczam(y)  starając  się  o  udzielenie
zamówienia  prowadzonego  w  trybie  zapytania  ofertowego,  że  spełniam(y)  n/w
warunki udziału w zakresie:

1) posiadania  uprawnień do wykonywania  działalności  lub  czynności  objętych
niniejszym zamówieniem,

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania przedmiotu zamówienia,
4) sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.     

Osoba  składająca  oświadczenie  jest  świadoma  odpowiedzialności  karnej,  wynikającej
z art. 297 Kodeksu karnego.

…………………………… ……………………………
Data  Podpis/Podpisy



Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
BGK.7021.1.12.2019.MD  

UMOWA 
zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – art.4 ust. 8

W dniu                   2019 roku w Pasłęku pomiędzy

1/  Gminą  Pasłęk  z  siedzibą  w  Pasłęku,  Pl.  Św.  Wojciecha  5,  14-400  Pasłęk
reprezentowaną  przez  Burmistrza  Pasłęka  –  dr  Wiesława  Śniecikowskiego,
zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
2/ firma      / z siedzibą      / NIP     / REGON     / reprezentowana przez      /
zwanym dalej  WYKONAWCĄ,

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji, na wykonanie
urządzeń wodnych – likwidację czterech studni głębinowych na terenie
gminy  Pasłęk  wraz  z  dozorem  geologicznym,  a  także  uzyskaniem
wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz decyzji.  

2. Szczegółowy opis  przedmiotu  umowy został  określony  w załączniku nr  1  do
niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu umowy.

3. WYKONAWCA  ponosi  wobec  ZAMAWIAJĄCEGO  pełną  odpowiedzialność  za
przedmiot  umowy,  którego  wykonanie  powierzył
podwykonawcy/podwykonawcom  oraz  za  wszelkie  działania  i  zaniechania
podwykonawcy/podwykonawców jak za swoje własne. 
[w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przewiduje  podwykonawstwa  w  ramach
niniejszej umowy: pkt.3 otrzyma brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany do
realizacji  przedmiotu  umowy  samodzielnie,  bez  udziału
podwykonawcy/podwykonawców].

4. WYKONAWCA  oświadcza,  iż  dysponuje  niezbędnym  zapleczem  technicznym,
kadrowym  i  finansowym,  pozwalającym  na  wykonanie  przedmiotu  umowy
zgodnie z treścią umowy oraz zapytania ofertowego.

5. WYKONAWCA  oświadcza,  że  osoby  odpowiedzialne  za  realizację  przedmiotu
umowy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  umowy  z  najwyższą
starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami prawa, w
przewidzianym przez umowę terminie.

7. WYKONAWCA oświadcza, iż przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej
umowy wszelkie  niezbędne prawa do  narzędzi,  którymi będzie  posługiwać  w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

8. WYKONAWCA  zobowiązuje  się  do  udzielenia  ZAMAWIAJĄCEMU  na  jego  wniosek
wszelkich  informacji  dotyczących  przebiegu  prac  i  umożliwi  jego  upoważnionym
przedstawicielom kontroli zaawansowania przebiegu i wyników prac. 

9. W ramach wynagrodzenia określonego §2 pkt.1 umowy WYKONAWCA z dniem
odbioru prac  przez ZAMAWIAJĄCEGO przeniesie  wszelkie  prawa autorskie  do
wykonanych opracowań na ZAMAWIAJĄCEGO.
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10. W  przypadku  odstąpienia  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  lub  WYKONAWCĘ  od
niniejszej umowy w całości lub części, na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą prawa
autorskie do dokumentacji w tym także nieukończonej dokumentacji, pomimo
niedokonania  protokolarnego  odbioru  przedmiotu  umowy.  WYKONAWCA
zobowiązuje  się  do dokonania  wszelkich  czynności  niezbędnych dla  przejścia
tych  praw  na  ZAMAWIAJĄCEGO.  Jednocześnie  WYKONAWCA  upoważnia,
wybranego  przez  ZAMAWIAJĄCEGO  innego  WYKONAWCĘ  do  wykonywania
przysługujących  WYKONAWCY  autorskich  praw  osobistych  w  zakresie
dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad.

§ 2
WYNAGRODZENIE

1. Z  tytułu  przedmiotu  umowy  określonego  w  §1  pkt.1  ZAMAWIAJĄCY  będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz WYKONAWCY łącznej kwoty wynagrodzenia w
wysokości.......................zł (słownie:...............................................) brutto.
Kwota ta zawiera:
- wartość przedmiotu umowy,
- podatek VAT. 

2. Powyższe wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach:
- pierwsza transza w wysokości              zł (słownie:                         )brutto
płatna będzie po realizacji I etapu przedmiotu umowy.
- druga transza w wysokości              zł (słownie:                         )brutto
płatna będzie po realizacji II etapu przedmiotu umowy.

3. Kwota wynagrodzenia określona w pkt.1 została ustalona na podstawie oferty
złożonej  przez  WYKONAWCĘ  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego - znak: BGK.7021.1.12.2019.MD.

4. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w pkt.1
nie może ulec zmianie.

5. Płatność  wynagrodzenia  WYKONAWCY  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  umowy
nastąpi  w  formie  przelewów,  po  wykonaniu  całości  poszczególnych  etapów
przedmiotu  umowy,  na  następujący  rachunek  bankowy
WYKONAWCY:                                                                                               

6. ZAMAWIAJĄCY dokona płatności wynagrodzenia WYKONAWCY w terminie 30 dni
od  daty  otrzymania  przez  ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo  wystawionej  faktury
VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie stwierdzenie faktu wykonania
przedmiotu  umowy przez  WYKONAWCĘ w  sposób  należyty,  przez  co  Strony
niniejszej umowy będą uznawać podpisanie przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu
częściowego odbioru zawierającego oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO, iż w dacie
dokonania  odbioru  przedmiotu  umowy  został  wykonany  bez  zastrzeżeń  oraz
oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO o odbiorze przedmiotu umowy.

7. W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności - określonym w pkt.6,
WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej
płatności - za każdy dzień zwłoki. 

8. Za dzień zapłaty uznaje się  datę wydania  dyspozycji  dokonania  przelewu na
rzecz WYKONAWCY.

9. WYKONAWCA wyraża zgodę i upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia kar
umownych  obliczonych  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy  z
wynagrodzenia należnego WYKONAWCY z tytułu realizacji  przedmiotu umowy
(zmniejszenia jego wysokości). 

§ 3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA  jest  zobowiązany  do  rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  umowy
określonego w §1 w terminie od dnia podpisania umowy.
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2. WYKONAWCA jest  zobowiązany do zakończenia  realizacji  I  etapu przedmiotu
umowy określonego w §1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………… 2019
roku.

3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zakończenia realizacji  II etapu przedmiotu
umowy określonego w §1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………… 2019
roku.

4. WYKONAWCA uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM szczegółowy harmonogram realizacji
poszczególnych  elementów  przedmiotu  umowy  w  terminie  3  dni  od  daty
podpisania umowy. 

§ 4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU UMOWY

1. Do  koordynowania  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  przekazywania
wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są:
a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
imię i nazwisko: 
stanowisko służbowe:
dni pracy: dni robocze 
godziny pracy: 
numer telefonu: 
b/ ze strony WYKONAWCY: 
imię i nazwisko: 
stanowisko służbowe: 
dni pracy: 
godziny pracy: 
numer faksu: 
numery telefonów: 

2. Koordynatorzy  nie  posiadają  upoważnienia  do  składania  oświadczeń
zmierzających  do  zmiany  treści  umowy,  jej  zakończenia  (wypowiedzenia,
rozwiązania  lub  odstąpienia)  uznania  lub  zwolnienia  z  długu,  potrącenia,
przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba że są one
członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo
do działania w imieniu Strony.

3. Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w §5 pkt.1: 
a) nie wymaga zmiany umowy, 
b)  dokonywana  będzie  w  formie  pisemnego  powiadomienia  drugiej  Strony
umowy. 

§ 5
KARY UMOWNE

1. Jeżeli  umowa  nie  stanowi  inaczej  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
występujących  po  stronie  WYKONAWCY  -  WYKONAWCA  zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanego w §2 pkt.1 umowy.

2. Jeżeli  umowa  nie  stanowi  inaczej  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
zawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę
umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 pkt.1
umowy.

3. Za opóźnienie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §3 pkt.1 –
WYKONAWCA będzie  zobowiązany  do  uiszczenia  kary  umownej  w wysokości
0,5% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 pkt.1 umowy za każdy
dzień  opóźnienia.  Opóźnienie  WYKONAWCY  powyżej  10  dni  w  stosunku  do
terminu  wskazanego  §3  pkt.1  niniejszej  umowy  lub  szczegółowym
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harmonogramie  realizacji  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §3  pkt.2
niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej
umowy  w  terminie  21  dni  od  daty  upływu  dziesięciodniowego  terminu.  W
przypadku  skorzystania  z  prawa  odstąpienia,  o  którym  mowa  w  zdaniu
poprzednim WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości
30% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w §2 pkt.1 umowy.

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przekraczającego  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  na  zasadach
ogólnych. 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazuje  się  pod rygorem nieważności  dokonywania cesji  wierzytelności,  jak
również  zawierania  innych  umów  pod  jakimkolwiek  tytułem  prawnym
skutkujących  przeniesieniem  wierzytelności  na  inne  podmioty  bez  pisemnej
zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  umowy  mają  zastosowanie
odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

3. ZAMAWIAJĄCY Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami
do  korespondencji.  O  każdej  zmianie  adresu  każda  ze  Stron  niezwłocznie
zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą Stronę. Do czasu zawiadomienia o
zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres
jest uznawana za skutecznie doręczoną.

4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności -
formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

5. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu  sądom  powszechnym  właściwym  ze  względu  na  siedzibę
ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Integralną część umowy stanowią: 
a/ zapytanie ofertowe – numer sprawy: BGK.7021.1.12.2019.MD;
b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym – numer sprawy:
BGK.7021.1.12.2019.MD;
c/ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY - załącznik numer 1; 

7. Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po
jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy 
zawartej w dniu …... 2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu  „Pełnej
dokumentacji na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację czterech studni głębinowych
na terenie gminy Pasłęk wraz z dozorem geologicznym, a także uzyskaniem wszystkich
niezbędnych pozwoleń oraz decyzji”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy:

I Etap

1. wykonanie projektów robót geologicznych w zakresie likwidacji 4 szt. studni;

2. uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji zatwierdzających ww. projekty;

3. opracowanie  operatów  wodnoprawnych  na  wykonanie  urządzeń  wodnych  –

likwidację studni głębinowych;

4. uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych – likwidację

studni głębinowych; 

5. opracowanie planu ruchu zakładu górniczego dla studni powyżej 100m głębokości;

6. uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji zatwierdzającej ww. plan;

7. przedłożenie  Zamawiającemu  powyższych  opracowań  stanowiących  przedmiot

umowy,  w  wersji  papierowej  sporządzonej  w  języku  polskim  w  dwóch
egzemplarzach  każde  opracowanie,  oraz  w  wersji  elektronicznej  na  nośniku
CD/DVD lub pen-drive w formacie pliku „pdf.”.

II Etap

1. wykonanie dokumentacji powykonawczej robót geologicznych w zakresie likwidacji

4 szt. studni;

2. zapewnienie dozoru geologicznego.

3. przedłożenie  Zamawiającemu  powyższego  opracowania  stanowiącego  przedmiot

umowy,  w  wersji  papierowej  sporządzonej  w  języku  polskim  w  dwóch
egzemplarzach  każde  opracowanie,  oraz  w  wersji  elektronicznej  na  nośniku
CD/DVD lub pen-drive w formacie pliku „pdf.”.

Powyższe opracowania należy przygotować w oparciu o aktualne przepisy prawa w tym
m.in. ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r.,
poz. 2126      z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w
sprawie innych dokumentacji geologicznych ( Dz.U. z 2016r., poz. 2023 ), Rozporządzenie
Ministra Środowiska        z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji ( t.j. Dz.U. z 2011r., poz. 288.1696 z póź. zm.) oraz ustawę z dnia 20
lipca 2017r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018r. poz. 2268 z póź. zm.).


