
Znak sprawy ZP-12/2013 
 

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku 
Ul. Orzeszkowej 5 
84-100 Puck 

Puck, dnia 11.04.2013 r. 
 

 
Zaproszenie do składania ofert 

 
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie 
ofertowe w trybie art. 4 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych z 2004 r. na:  
Dostawę 2 szt. przyczep towarowych dwuosiowych o ładowności 800 kg 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Wyposażenie standardowe: 
- urządzenia najazdowe, 
- burty z blachy alu-cynk, przednia i tylna otwierana, o wysokości 380-400 mm 
- 2 osie hamowane, 
- błotniki nad kołami, 
- fartuchy przeciwbłotne, 
- koło podporowe, 
- kliny najazdowe, 
- instalacja oświetleniowa 12V/24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym, 
- uchwyt manewrowy koła podporowego, 
- podłoga z materiału antypoślizgowego, 
- rama i dyszel z blachy cynkowanej ogniowo, 
- koło zapasowe, 
- amortyzatory osi, 
- rok prod. 2013 
- wymiary przestrzeni ładunkowej dł. 2900-3000 mm, szer.1400-1500 mm 
 
II. CPV: 16500000-0 
 
III. Przygotowanie oferty 
Ofertę należy: 
 
a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Ofertowym                  
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 20 do dnia 19.04.2013 r., godz. 12.00. 
 
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 
 
„Zapytanie ofertowe na  dostawę 2 szt. przyczep towarowych dwuosiowych o 
ładowności 800 kg.  
 
IV. Kontakt z wykonawcą 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
Krystian Kaleta tel. 58/774-32-86 
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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy o wartości netto poniżej 14 000 €. 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku 
Ul. Orzeszkowej 5 
84-100 Puck 
Sprawę prowadzi: Krystian Kaleta tel. 58/774-32-86 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Dostawa 2 szt. przyczep towarowych dwuosiowych o ładowności 800 kg 
 
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe. 
 
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
cenę netto:....................................zł. 
słownie netto: ............................................................................................................zł. 
cenę brutto:..................................zł. 
słownie brutto: ...........................................................................................................zł. 
podatek VAT:...............................zł. 
słownie podatek VAT:.................................................................................................zł. 
zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 
 
2. Deklaruję ponadto: 
a) termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy 
b) warunki płatności : 14 dni od daty otrzymania faktury 
c) okres gwarancji ......................................................................................................., 
d) inne: ……………......................................................................................................, 
 
3. Oświadczam, że: 
• zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 
• zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag 
• związani jesteśmy ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert. 



• w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. 
 
 
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1. Poświadczone przez dostawcę świadectwo zgodnościowe przyczepek 
2. Fotografię oferowanego sprzętu 
 
 
 
 
................................dn. ... ................................................. 
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                          WZÓR                                      

Umowa Nr  ……………… 
 
 

Zawarta w dniu ………………… w ……………..pomiędzy: 
 

Powiatem Puckim i Wejherowskim, reprezentowanym przez Zarząd Drogowy dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku 
Ul. Orzeszkowej 5 
84-100 PUCK 
NIP– 587-14-75-424 
w imieniu którego występuje: 
Dyrektor      –     mgr inż. Janusz Nowak  
zwanym dalej „Zamawiającym",  
a  
………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

została zawarta umowa następującej treści 
 
  

Umowę zawarto w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078,) jako zapytania ofertowego                                                        
o wartości szacunkowej  poniżej j 14.000 euro w trybie art. 4 ust. 8 PZP. 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych przyczepek towarowych, 

dwuosiowych o nośności 800 kg, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
2. Parametry i wymagania techniczne zostały zawarte w zaproszeniu do składania ofert 
 
 

§ 2 
 
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi                      
za realizację przedmiotu umowy są: 
1. z ramienia Zamawiającego: Krystian Kaleta –   tel. 58/774-32-86, fax 58/774-32-93  
2. z ramienia Wykonawcy  ………………………………………………………. 
 

 
§ 3 

 
Dostawa przedmiotu umowy do Zamawiającego nastąpi w terminie do dnia ………………….. 
 
 
 

 



§ 4 
Wymagania stawiane Wykonawcy: 
1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z parametrami 

opisanymi  w Zaproszeniu do składania ofert lub nie jest kompletny albo posiada ślady 
zewnętrznego uszkodzenia lub użytkowania, Zamawiający odmówi odbioru sprzętu, 
sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.  

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia, tj. 

wraz z pełną dokumentacją techniczno-eksploatacyjnej, świadectwem homologacji.  
 

§ 5 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego  powiadomienia za pośrednictwem faksu,             

o terminie dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej  jednodniowym 
wyprzedzeniem. Zamawiający potwierdzi otrzymanie faksu i termin odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

 
§ 6 

 
1. Okres trwania gwarancji zgodnie z zapisami oferty zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia. 
    

§ 8 
 
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy wynosi 

…………….. zł netto, plus 23% podatek VAT ………… zł, razem cena brutto 
……………….zł słownie: …………………………………………………………………. 
Wynagrodzenie płatne będzie po dostarczeniu przedmiotu zamówienia zgodnego z 
opisem przedmiotu zamówienia.                                    

2. Podstawę do zapłaty faktur stanowi protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, 
podpisany przez strony umowy. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia 
faktury VAT bez podpisu Zamawiającego             

 
§ 9 

 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1.     Wykonawca  jest zobowiązany zapłacić karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy -  w wysokości 10%  brutto wartości  zamówienia  
b)  za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% brutto wartości 

zamówienia, za każdy  dzień zwłoki wykraczający poza termin dostawy 
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% brutto  

wartości  zamówienia, za każdy dzień zwłoki wykraczający poza termin dostawy 
2.     Zamawiający jest zobowiązany zapłacić karę umowną : 

a) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% brutto wartości zamówienia 
b) za zwłokę w płatności faktury – w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień 

zwłoki 
3. Kary umowne płatne są w terminie do 10-ciu dni od daty żądania zapłaty przez stronę. 
4. Zamawiający potrąci kary umowne z faktury Wykonawcy. 
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość     

ustalonych kar umownych. 
 
 
                                                           
 
 



§ 10 

1. Wszelkie zawiadomienia i wezwania, o których mowa w niniejszej umowie, dokonywane 
będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzanie do umowy 

takich postanowień, przy których należałoby zmienić  treść oferty Wykonawcy. 
4. Strony ustanawiają na potrzeby niniejszej umowy następujące sposoby dokonywania 

skutecznych doręczeń: 
• do rąk własnych, za pisemnym pokwitowaniem odbioru, 
• listem poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
• faksem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  
• numer faksu Zamawiającego   –  58/774-32-93 
• numer faksu Wykonawcy        –    ……………… 

 
§ 11 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż podany na wstępie adres jest adresem dla dokonywania 

skutecznych doręczeń. 
2. W przypadku zmiany danych określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować  o tym fakcie zamawiającego listem poleconym, nie później 
jednak, niż w terminie 3 dni od zmiany danych. 

3. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi doręczenie dokonane na ostatni wskazany 
przez Wykonawcę adres będzie uznane za skuteczne. 

 
§ 12 

 
1.  Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, mogących wyniknąć                              

w związku z niniejszą umową będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 

 
 
 

§ 13 
 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
1. Zaproszenie do składania ofert z opisem przedmiotu zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

 
 

§ 14 
 
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
  
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA  
 


