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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 – 705 KODEKSU CYWILNEGO NA
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH
W RAMACH PROJEKTU „OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I
MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W
GDYNI ORAZ MAŁYM TRÓJMIEŚCIE KASZUBSKIM”
ZADANIE NR 25 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
URZĄDZENIAMI PODCZYSZCZAJĄCYMI ORAZ PRZEBUDOWA ROWÓW
MELIORACYJNYCH W RAMACH BUDOWY UKŁADU DROGOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA ODCINKU OD ZREALIZOWANEGO
ODCINKA ULICY KOSYNIERÓW W RUMI Z WŁĄCZENIEM DO
ISTNIEJĄCEGO RONDA W ULICY OBWODOWEJ W REDZIE”
I. Postanowienia wstępne
1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).
2. Organizatorem przetargu jest Gmina Miasto Reda z siedzibą w Redzie ul. Gdańska 33,
84-240 Reda, zwaną dalej „Organizatorem”.
3. Dane Organizatora:
Gmina Miasto Reda,
adres: ul. Gdańska 33,
84-240 Reda
konto bankowe:
Kaszubski Bank Spółdzielczy - Reda PL 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040
NIP 588-235-10-74
REGON 191675161
Referat prowadzący postępowanie – Referat Inwestycji
Osoby do kontaktu: Grażyna Białkowska
tel. (58) 678 80 28
fax (58) 678 80 43
e-mail przetargi@reda.pl
Godziny 900 – 1500 (poniedziałek - piątek)
4. Przetarg organizowany jest w związku z projektem „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej –
budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym
Trójmieście Kaszubskim” zadanie nr 25 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa rowów melioracyjnych w ramach
budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od
zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi z włączeniem do istniejącego ronda w
ulicy Obwodowej w Redzie” dofinansowanym w ramach Działania 3.1
„Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”,
priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”,
realizowanym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013,
zwany dalej „Projektem”.
II. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych
oraz 1 tabliczki informacyjnej.
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Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do
niniejszego ogłoszenia „Opis przedmiotu zamówienia”
III. Termin i miejsce złożenia oferty
1. Oferenci powinni złożyć ofertę do 21.04.2015 r. do godz. 12.00 w siedzibie
Organizatora w pok. Nr 104 - sekretariat
2. Otwarcie ofert nastąpi 21.04.2015 r. o godz. 12.15 w siedzibie Organizatora w pok. nr 3
– Referat Inwestycji
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Organizator przystąpi do ich badania pod względem
zgodności z warunkami przetargu.
IV. Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.
V.
1.

2.

3.

4.

Warunki przetargu, wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających warunki
udziału w przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
a) Organizator wymaga złożenia w ofercie oświadczenia - załącznik nr 3 do
ogłoszenia.
b) Organizator wymaga złożenie w ofercie aktualnego odpisu z właściwego rejestru
albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Organizator wymaga złożenia w ofercie oświadczenia - załącznik nr 3 do ogłoszenia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia.
Organizator wymaga złożenia w ofercie oświadczenia - załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Organizator dokona
oceny spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu a określonych w ust. 1 według formuły spełnia / nie spełnia - w
oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu a
określonych w ust. 1, Oferenci mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w ust.1 pkt. 1
niniejszego ogłoszenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów
powyższe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich),
b) oświadczenie - załącznik nr 3 do ogłoszenia. (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Oferentów
powyższe dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
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5.

Ponadto Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu
ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia):
pełnomocnictwo ( jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty)
w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.

VI. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z oferentami jest: Grażyna Białkowska
tel.(58) 678 80 28, fax. (58) 678 80 43, e-mail: przetargi@reda. pl.
2. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Oferenci przekazują
drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
VII. Oferta
1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz zawierać:
1) wynagrodzenie netto i brutto za całość przedmiotu przetargu,
2) oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale V niniejszego ogłoszenia.
2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub
kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
3. Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej – w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych”, z dopiskiem:
„Nie otwierać przed (data rozstrzygnięcia przetargu)”.
VIII. Ocena ofert
1. Ocena ofert dokonana będzie w dwóch etapach. Oceny ofert dokonają osoby wyznaczone
przez Organizatora.
2. W pierwszym etapie, który jest jawny i odbędzie się w terminie i miejscu określonym w
rozdziale III ust. 2 niniejszego ogłoszenia Organizator
dokonuje otwarcia ofert,
informując Oferentów o ilości złożonych ofert, Oferentach którzy je złożyli oraz cenach
ofert.
3. W drugim etapie, który jest niejawny, Organizator sprawdza czy oferty spełniają
formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia o przetargu oraz dokonuje oceny
ofert i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Organizator odrzuca oferty jeżeli:
1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
2) oferta jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu
5. Organizator może odrzucić oferty (ę), jeżeli:
1) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w
ogłoszeniu,
2) zaoferowana cena przez danego Oferenta przewyższa kwotę, którą Organizator
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) będzie niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez
Organizatora dokumentów lub oświadczeń,
6. Organizator może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Organizatora oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
rozdziale V ust. 3 niniejszego ogłoszenia lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Organizatora oświadczenia i dokumenty, o których
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7.

8.
10.

11.

mowa w rozdziale V ust. 3 niniejszego ogłoszenia zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania lub jego odwołania albo jego zamknięcia bez
dokonania wyboru oferty.
W drugim etapie, który jest niejawny, Organizator spośród ofert spełniających
wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę
kryterium: cenę – 100 %.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.
W przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu
Organizator unieważnia przetarg.. Osoby wyznaczone przez Organizatora po wyborze
oferty najkorzystniejszej sporządzają protokół z przebiegu przetargu.
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator wezwie niezwłocznie oferenta,
który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy – wyznaczając mu w tym
celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli oferent uchyla się od zawarcia
umowy Organizator może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w
kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
Organizator niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania
wyboru, powiadamia na piśmie oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu
przetargu bez dokonania wyboru.

IX.

Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z
wyłonionym oferentem
Wzór umowy która zostanie zawarta z Oferentem i stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
2) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
3) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
4) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
przetargu,
5) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
2. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty
zgodnie
z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z
postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu.
3. Organizator oraz oferent może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej
umowy, inny oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na
wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
Reda 13.04.2015 r.
Zatwierdzam w imieniu Organizatora
Załączniki:
- opis przedmiotu zamówienia
- wzór oferty
- wzór oświadczenia
- wzór umowy
- wzór treści tablicy
- wzór logo beneficjenta
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Załącznik nr 1 do przetargu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Zakres zadań objętych zamówieniem
Celem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie działań
informacyjnych Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja
systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”
zadanie nr 25 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami
podczyszczającymi oraz przebudowa rowów melioracyjnych w ramach budowy układu
drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy
Kosynierów w Rumii z włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie”
dofinansowanym w ramach Działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”, priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, realizowanym w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Językiem komunikacji będzie język polski. Wersją obowiązujących dokumentów
będzie wersja polskojęzyczna.
1.1. Cele działań informacyjnych i promujących
Celem działań informacyjnych jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat
środków Unii Europejskiej w projektach dofinansowywanych z Funduszu Spójności oraz
zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat celów i korzyści wynikających z
realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
istotnych dla gospodarki wodno-ściekowej.
1.2. Dokumenty w oparciu o które realizowane są działania informacyjne i promujące
Przedmioty zamówienia muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi promocji projektów
realizowanych w ramach POIiŚ. Uregulowane jest to w dokumencie „Zasady promocji
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013”
wersja 2.0 z 26 kwietnia 2012 roku oraz autokorektą z dnia 25 lipca 2012 roku
dotyczącą Rozdziału 6.1.5., którego załącznikiem Nr 1 są: „Zasady stosowania znaku,
budowania ciągu znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ.
Szczegółowy opis emblematu UE oraz liternictwo”. Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne
mogą ulegać zmianom/modyfikacjom w trakcie trwania Umowy, dlatego obowiązkiem
Wykonawcy jest ich bieżący monitoring i stosowanie Wytycznych obowiązujących w
trakcie realizowania Umowy. Aktualne dokumenty znajdują się na stronie internetowej:
www.pois.gov.pl. w zakładce Zasady promocji.
1.3. Zakres zadań i obowiązków objętych zamówieniem w zakresie informacji.
Oferent obowiązany jest postępować zgodnie z aktualnie obowiązującymi
wytycznymi i wymogami realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójności,
dotyczącymi prowadzenia działań informacyjnych, a także zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego. Działania informacyjne, będą prowadzone przez okres realizacji
Projektu ze szczególnym uwzględnieniem istotnych dat i etapów realizacji inwestycji.
Wytworzone materiały informacyjne muszą zawierać informację o współfinansowaniu
Projektu przez Fundusz Spójności.
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Oferent w ramach podstawowych obowiązków powinien między innymi :
1) bezwzględnie przestrzegać warunków Umowy;
2) Oferent, przed wykonaniem tablic informacyjnych, zobowiązany jest przesłać
Organizatorowi przetargu projekt graficzny w zmniejszonej skali w pliku PDF w celu
zaakceptowania przez Organizatora ostatecznego wyglądu danego materiału
3) pozostawać w stałym, bieżącym kontakcie (telefonicznym, mailowym bądź
pisemnym) z Organizatorem przetargu, celem zasięgania informacji o faktycznym
postępie przedmiotu zamówienia,
4) tablice informacyjne muszą posiadać cechy wskazane w opisie znajdującym się poniżej;
5) Oferent zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania tablic informacyjnych w
miejsce wskazane przez przedstawiciela Organizatora przetargu.
2. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest działanie informacyjne dla projektu pn.
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód
opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zadanie nr 25 „Budowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa rowów
melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na
odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumii z włączeniem do
istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie” dofinansowanym w ramach Działania 3.1
„Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”, priorytetu
III – „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, realizowanym w
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
DZIAŁANIE 1:
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych 2 szt.
DZIAŁANIE 2:
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych 1 szt.
2.1. Tablice informacyjne
Oferent zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania i umieszczenia w
miejscach
wskazanych
przez Zamawiającego 2 tablic informacyjnych statycznych
wolnostojących jednostronnych o wymiarach min 3,0 m (szerokość) x 2,0 m (wysokość).
Wykonawca nie ponosi opłat z tytułu zajęcia miejsc pod tablice.
1) Zaleca się, aby tablice informacyjne były wykonane z materiałów trwałych, tj.
odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność
informacji oraz wysoki poziom estetyczny wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi
przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie (2 metry nad gruntem od dolnej krawędzi
tablicy), przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji (obetonowanie
słupków).
2) Kolor lica tablicy biały, oznaczenie na tablicy pełno kolorowe
3) Przy wykonaniu tablic należy korzystać z podanych wzorów, lecz nie dopuszcza się
kopiowania logotypów z dokumentów Organizatora ze względu na niebezpieczeństwo
zniekształcenia
4) Druk wielkoformatowy zabezpieczony laminowaniem
5) Oferent udzieli na wykonane przez siebie tablice 15 miesięcznej gwarancji.
6) Oferent wykona tablice zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach promocji
projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20072013” oraz jego załącznikiem nr 1.
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7) Organizator udostępnia Oferentowi treść która winna być umieszczona na tablicy
informacyjnej oraz logo Beneficjenta
8) Oferent wykona zaprojektowanie treści (wg przekazanego wzoru Organizatora), logo
Beneficjenta (wg przekazanego wzoru Organizatora) oraz wszystkie elementy tablicy w
oparciu o wytyczne zawarte w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz jego załącznikiem
nr 1.
9) Oferent wykona przedmiot umowy z materiałów nie wywołujących wątpliwości co do
jakości
10) W przypadku zaistnienia okoliczności aktualizacji treści tablicy w zakresie wartości
projektu i wartości dofinansowania, Oferent dokona 2 takich aktualizacji w ramach
wynagrodzenia określonego za wykonanie niniejszego przedmiotu przetargu.
2.2. Tabliczki informacyjne
Opis: wykonanie i montaż 1 tabliczki informacyjnej o wymiarach 20 cm (szerokość) x
15 cm (wysokość) poziomej dla oznakowania urządzenia podczyszczającego, system
mocujący – wariant podstawowy.
Zaleca się, aby tabliczka informacyjna była wykonana z materiałów trwałych, tj.
odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność
informacji oraz wysoki poziom estetyczny
3. Personel Oferenta.
Kontrakt musi być wykonywany zgodnie z prawem polskim. Oferent i jego personel
muszą przestrzegać przepisów prawa polskiego.
Wykonawca winien zapewnić zespół osób zdolnych do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Wsparcie Organizatora dla Oferenta
Zamawiający przekaże Oferentowi na jego prośbę wszystkie niezbędne dokumenty.
Organizator udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam, gdzie udział
Organizatora będzie wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli według potrzeb
koniecznych upoważnień Oferentowi.
5. Dokumenty, które dostarczy Oferent podczas realizacji zamówienia
Oferent dostarczy Organizatorowi (przed wykonaniem tablic i tabliczki informacyjnej)
projekt jednolitej szaty graficznej.
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia
OFERENT:
………………………………..
/Nazwa i adres oferenta, telefon, fax, e-mail/

Dotyczy:……………………………………………….
/Określenie postępowania w rybie przetargu k c jakiego oferta dotyczy/

…………………… dnia ……………. r.

Do Organizatora przetargu:
Gmina Miasto Reda,
ul. Gdańska 33,
84-240 Reda
Formularz Ofertowy
Działając w imieniu Oferenta …………………………., w odpowiedzi na ogłoszenie o
przetargu w trybie określonym w art. 701 - 705 kodeksu cywilnego na „Ochrona wód Zatoki
Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zadanie nr 25 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej
wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa rowów melioracyjnych w ramach
budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego
odcinka ulicy Kosynierów w Rumi z włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej
w Redzie” dofinansowanym w ramach Działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego”, priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”, realizowanym w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013,
Oferent oferuje wykonie przedmiotu przetargu określonego w rozdziale II
ogłoszenia
oraz opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do przetargu za
wynagrodzeniem w wysokości:
• netto: ……………….. zł (słownie: ……………………………………………………)
• podatek VAT ……………….. zł (słownie: ……………………………………………)
• brutto: ……………….. zł (słownie: …..………………………………………………).
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Oferent oświadcza (lub wyraża zgodę), że:
1. Podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy z 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 211 ze
zmianami).
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji
umowy, wynagrodzenie brutto określone powyżej nie ulegnie zmianie.
3. Spełnia warunki udziału w niniejszym
przetargu tj. posiada uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
4. W przypadku wygrania przetargu, zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
5. Wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie
oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych
i technicznych, przez Organizatora lub jego upoważnionych przedstawicieli.
6. Do kontaktów z Organizatorem w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia
wyznacza
(imię i nazwisko) .................................................
7. Jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
Załączniki do oferty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej;
2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego o niezaleganiu
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3 do przetargu

………..………………
/Podpis osoby/osób reprezentujących
Oferenta/
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia
.....................................................
miejscowość, data
Oświadczenie Oferenta
Ubiegającego się o udzielenie zamówienia w przetargu w trybie art. 701 –705 Kodeksu
cywilnego, „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej
– budowa i modernizacja systemu
odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zadanie nr
25 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz
przebudowa rowów melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz z niezbędną
infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi z
włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie” dofinansowanym w
ramach Działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego”, priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska”, realizowanym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Środowisko 2007 - 2013,
Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:
……………………………………………………………………………………….
jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:
oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

…………………………………………………….
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta

…………………………

, dnia

.....................................r.
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Wzór umowy
Załącznik nr 4 do przetargu

UMOWA nr ..........................
w sprawie zamówienia w trybie art. 701 –705 Kodeksu cywilnego współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności o świadczenie usług
dla przedsięwzięcia „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu
odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zadanie nr
25 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz
przebudowa rowów melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz z niezbędną
infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi z
włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie” dofinansowanym w
ramach Działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego”, priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska”, realizowanym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Środowisko 2007 - 2013,
zawarta w dniu ……………... 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Reda, reprezentowaną
przez:
Krzysztofa Krzemińskiego
– Burmistrza Gminy Miasto Reda
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Jadwigi Dobrzyńskiej
NIP: 588-235-10-74, REGON: 191675161 zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,
a
…………………z siedzibą w ……….. przy ul.……………………………………………
reprezentowaną przez: …………………………………………….
NIP: …………………….., REGON: …………………… zwaną dalej „Wykonawcą”, z
drugiej strony , została zawarta umowa o następującej treści :
§1
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 – ogłoszenie o przetargu w tym zał. 1 do przetargu Opis przedmiotu
zamówienia
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt
1) – 2) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszeństwo mają Postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.
Przedmiot Umowy
1.

§2
Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi – działania informacyjne tj.
wykonanie przez Oferenta wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym,
22 tablic informacyjnych i 1 tabliczki informacyjnej co związane jest w szczególności
z promocją udziału Unii Europejskiej w dofinansowaniu przedsięwzięcia „Ochrona
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wód Zatoki Gdańskiej
– budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód
opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” zadanie nr 25 „Budowa
sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa
rowów melioracyjnych w ramach budowy układu drogowego wraz z niezbędną
infrastrukturą na odcinku od zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi z
włączeniem do istniejącego ronda w ulicy Obwodowej w Redzie” dofinansowanym w
ramach Działania 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego”, priorytetu III – „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska”, realizowanym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Środowisko 2007 - 2013,
2. Usługi, o których mowa w ust.1 będą świadczone w celu realizacji Przedsięwzięcia, w
związku z realizacją kontraktu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniami podczyszczającymi oraz przebudowa rowów melioracyjnych w ramach
budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od
zrealizowanego odcinka ulicy Kosynierów w Rumi z włączeniem do istniejącego ronda
w ulicy Obwodowej w Redzie”
3. Działania informacyjne będą obejmować:
1) Wykonanie tablic informacyjnych
Oferent zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia w miejscach wskazanych
przez Organizatora 2
tablic
informacyjnych statycznych wolnostojących
jednostronnych o wymiarach 3,0 m (szerokość) x 2,0 m (wysokość).
2) Wykonanie tabliczek informacyjnych
Oferent zobowiązany jest do wykonania i umieszczenia w miejscach wskazanych
przez Organizatora 1 tabliczki informacyjnej o wymiarze 20 cm x 15 cm do
oznaczenia urządzenia podczyszczającego
3) Projekt tablic i tabliczki informacyjnej przedłożony zostanie Organizatorowi
przetargu do uprzedniej akceptacji przed przystąpieniem do realizacji.
4. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, a także
uprawnień Oferenta i obowiązków Organizatora określony został w dokumencie, o
którym mowa w§1 ust. 1 pkt. 1).
§3
Termin wykonania – 10 dni od dnia podpisania umowy
Wynagrodzenie
1.

2.
3.
4.

§4
Tytułem wynagrodzenia Organizator zapłaci Oferentowi :
kwotę netto: …………………… PLN (słownie: ………………………………….)
plus należny podatek VAT obliczony wg obowiązującej stawki
VAT: ………………………………. PLN (słownie: ..............................................)
co stanowi łączne
kwotę brutto:………………..…PLN (słownie: …………………………………...)
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Oferenta
w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niniejszej
Umowy.
Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
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Zasady płatności
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§5
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta, na
jego rachunek bankowy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez
Organizatora prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Organizatora.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN
na rachunek bankowy Oferenta :
Bank:………………………………………Nr: ……………………………………
Organizator będzie dokonywał płatności na rzecz Oferenta na podstawie wystawionej
faktury w PLN, która zostanie zapłacona w PLN na wskazany w Umowie rachunek
Oferenta
Podstawą wystawienia faktury przez Oferenta obejmującej płatność za zakres prac
wykonanych jest zatwierdzenie przez Organizatora protokołu odbioru końcowego.
faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Oferenta w języku
polskim.
Przepływ informacji

§6
1. Każde
polecenie,
zawiadomienie,
zgoda,
decyzja,
zatwierdzenie
lub
zaświadczenie Organizatora wobec Oferenta będzie dokonywane w formie pisemnej lub
elektronicznej.
2. Koordynatorem Umowy ze strony Organizatora będzie: ………………………….........
Koordynatorem
Umowy
ze
strony
Oferenta
będzie:
……………………………………………………
Kary umowne
§7
1. Jeżeli jedna ze stron narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy bądź dopuszcza
się zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, druga
strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do jego wykonania, nie
krótszy niż 3 dni, z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego
terminu będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy z terminem natychmiastowym.
2. W przypadku opóźnienia się Oferenta w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy, Organizator może żądać od Oferenta jego wykonania i
zapłacenia kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 %
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4, za każdy dzień zwłoki,
nie więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia.
3. Naliczone Oferentowi kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być
potrącane z przysługującego Oferentowi wynagrodzenia,.
4. W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 2, wyniesie więcej
niż równowartość 10% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa
w §4, Organizator , po powiadomieniu Oferenta, może odstąpić od Umowy z
terminem natychmiastowym.
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust. 1 lub ust. 4
Stronie odstępującej od umowy z przyczyn obciążających drugą stronę przysługiwać
będzie kara umowna w kwocie stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 j. Zapłata kary umownej, o której mowa
wyżej wymagalna będzie w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.
Zmiany treści umowy
§8
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Oferenta.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w warunkach przetargu i opisu przedmiotu zamówienia.
Postanowienia końcowe
§9
1. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Do Umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ilekroć w niniejszej Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw,
rozporządzeń lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je
bądź wydane w ich miejsce.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w
języku polskim, jeden egzemplarz dla Oferenta i dwa egzemplarze dla Organizatora.

OFERENT

ORGANIZATOR

