
Nazwa Wykonawcy.......................................................
......................................................................................
Adres*: ..........................................................................                                    zał. Nr 1
tel.* ……………………….........
REGON*: ………………….......
NIP*: ……………………………
Fax.* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ...............................................................
email* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..............................................................

OFERTA  C E N O W A

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice
- odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  za następującą cenę kosztorysową: 

Cena brutto  .........................(słownie: .................................................

..................................................................................................................................................)

w  tym podatek VAT w wysokości  .......... %
………………............................................................................................................ zł
słownie:......................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Termin wykonanie zadania do dnia – w terminie 40 dni od daty podpisania umowy.

3. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od daty odbioru robót.

4.Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO **
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

* Niewłaściwe skreślić.

**rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 ______________, dnia ____________
(miejscowość)

Pieczątka i podpisy osób uprawnionych



Zał. nr 2 

Wykaz  wykonanych robót budowlanych 

L.p Rodzaj robót budowlanych * Data realizacji i miejsce 
wykonania

Wartość robót budowlanych 
brutto ( zł)

1

2

3

4

* należy dołączyć dokument że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(miejscowość data)

Pieczątka i podpisy osób uprawnionych



Zał.  Nr 3

……………………………………..
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam,  że  kierownikiem  budowy  będzie  Pan  .......................................................,
zam.........................................................................  posiadający  wymagane prawem uprawnienia  w
zakresie niezbędnym do sprawowania  swojej funkcji.

Pieczątka i podpisy osób uprawnionych



Zał. Nr 4

UMOWA Nr .....................

zawarta w dniu ........................ w Krzepicach pomiędzy:
Gmina Krzepice 
z siedzibą w Krzepicach ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice,
zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Krzepic – ..................................
a firmą  .................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
............................................................................

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania pn.:
„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 639141S w miejscowości Lutrowskie, Gmina Krzepice
- odcinek od km 0 + 950 do km 1+ 286”. 

§ 2

Szczegółowy zakres rzeczowy robót do wykonania zawiera uproszczony projekt budowlany.

§ 3

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
brutto- ....................................(  słownie:  ...................................................................................),  w
tym podatek VAT. ..... %. ...........................zł. , słownie. ............................................................

§ 4

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do ……………………….. r.
Po  wykonaniu  robót  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  z  udziałem  Wykonawcy  i
Zamawiającego.

§ 5

1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt:
a) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
b) Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą  przejęcia  placu

budowy.
§ 6

1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.



§ 7

1.Po wykonaniu robót i ich odbiorze Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowane zadanie. Faktura
płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
2. Fakturę należy wystawić w sposób następujący: Nabywca - Gmina Krzepice, 42-160 Krzepice ul.
Częstochowska nr 13, NIP 5742054873, 
Odbiorca – Urząd Miejski w Krzepicach ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

§ 8

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi
36 miesięcy od daty odbioru robót.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

c) za  opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto.

3. Kary umowne dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy poddają rozstrzygnięciu organom
powołanym do rozpoznania sporów właściwym miejscowo wg siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie.

§ 12

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


	OFERTA C E N O W A

