
Puck, dnia 20 czerwca  2016 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Puck zaprasza do złożenia  oferty dotyczącej  zamówienia o wartości  szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie: 
- studium wykonalności, 

- wniosek o wydanie Zaświadczenia NATURA 2000 wraz z Mapą, 

- wniosek o Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, 

- pozostałe załączniki edytowalne,

dla  projektu  „Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  stanowiących

własność  Gminy  Puck”,  ubiegającego  się  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1.1 Efektywność

energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

- studium wykonalności, 

- wniosek o wydanie Zaświadczenia NATURA 2000 wraz z Mapą, 

- wniosek o Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, 

- pozostałe załączniki edytowalne,

dla  projektu  „Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  stanowiących

własność  Gminy  Puck”,  ubiegającego  się  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1.1 Efektywność

energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Opracowania  muszą  być  zgodne  z  wytycznymi  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po przekazaniu dokumentacji wykonawca będzie zobowiązany ją dostosować do wymagań
formalnych  i  merytorycznych  instytucji  oceniającej  dokumentację  na  wszystkich  etapach
oceny.

2. Termin  wykonania  zamówienia  tj.  zakończenia  realizacji  zadań  –  
10.09.2016 r.
  



3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem
znaczenia  kryterium i sposobu oceny ofert. 

Kryterium oceny ofert stanowić będą:
Cena – waga 100 %
Opis sposobu obliczania ceny.
Przewiduje się rozliczenie z Wykonawcą w oparciu o cenę ryczałtową,  którą Wykonawca
wyliczy dla całego zakresu, wymaganych przez Zamawiającego opracowań i czynności. 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem
znaczenia  kryterium i sposobu oceny ofert. 

7. Termin składania ofert: 28 czerwca 2016 r.  Szczegółowych informacji udziela Anna 
Łapińska tel. 58 673 56 27 

8. Wzór umowy: 
 Umowa nr 

zawarta ………………. 2016 r.                 

pomiędzy 

………………………………………………..

NIP …………………, reprezentowaną przez:  

…………….. – …………………………….

 zwanym dalej „Zamawiającym", 

a

zwaną dalej „Wykonawcą”

§1

Przedmiotem umowy jest:

- studium wykonalności, 

- wniosek o wydanie Zaświadczenia NATURA 2000 wraz z Mapą, 

- wniosek o Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, 

- pozostałe załączniki edytowalne,

dla  projektu  „Kompleksowa  modernizacja  energetyczna  budynków  stanowiących

własność  Gminy  Puck”,  ubiegającego  się  o  dofinansowanie  w  ramach  Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.1.1 Efektywność



energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

§ 2

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) opracowania treści merytorycznej dokumentacji,

b) wykonania  dokumentacji  zgodnie  z  wytycznymi  dla  Regionalnego  Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz wszelkimi innymi

normami prawnymi przyjętymi w tym zakresie,

c) dostosowania  dokumentacji  do  wymagań  formalnych  i  merytorycznych  instytucji

oceniającej dokumentację na wszystkich etapach oceny.

 §3

Termin  wykonania  zamówienia  określonego  w  §1 niniejszej  umowy  strony  ustalają  na

…………...2016 roku.                                         

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) współdziałania  z  Wykonawcą, w zakresie  dostarczania  danych, znajdujących się w

posiadaniu Zamawiającego,

b) niezwłocznego  dostarczenia  dokumentów,  niezbędnych  do  realizacji  niniejszej

umowy.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do dostarczenia  na  żądanie  Zamawiającego  raportu

cząstkowego z postępu prac.

§ 5

1. Jeżeli  Zamawiający  od  umowy  odstąpi  z  winy  Wykonawcy,  Wykonawca

zobowiązany  będzie  zapłacić  Zamawiającemu  10%  wartości  umowy  tytułem  kary

umownej. 

2. Jeżeli  Zamawiający  od  umowy  odstąpi  ze  swej  winy,  Zamawiający  będzie

zobowiązany zapłacić Wykonawcy 10% wartości umowy tytułem kary umownej. 

3. Jeżeli Wykonawca od umowy odstąpi z winy Zamawiającego, Zamawiający  

    będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy 10% wartości umowy tytułem kary umownej.



4. Jeżeli  Wykonawca od umowy odstąpi  ze  swej  winy,  będzie  zobowiązany zapłacić

Zamawiającemu 10% wartości umowy tytułem kary umownej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary

umowne, na zasadach ogólnych. 

§ 6

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli  postępu  wykonanej  pracy  przez

upoważnionego ze swej strony przedstawiciela. 

2. Wykonawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za  opóźnienia  wynikające  z  niedostarczenia

odpowiednich dokumentów lub innych niezbędnych do wykonania usług informacji.

§ 7

Przekazanie  wykonanej  dokumentacji  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  lub

Wykonawcy.

§ 8

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac wymienionych w § 1, Zamawiający zapłaci

Wykonawcy  wynagrodzenie  w  łącznej  wysokości

…………………………………………………………………..

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z

realizacją przedmiotowego opracowania w tym dostosowania dokumentacji do wymagań

formalnych i merytorycznych instytucji oceniającej.

3. Wypłata należności, o której mowa w ust. 1, nastąpi po protokolarnym zakończeniu prac,

przelewem  na  podstawie  faktury  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  otrzymania  przez

Zamawiającego. 

4. Wypłata  należności  za  wykonanie  prac  zostanie  dokonana  na  konto  Wykonawcy

wskazane na fakturze. 

5. Za termin realizacji płatności przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego

potwierdzony przez Bank.

6. Za  zwłokę  w  płatności  faktur  Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  w  wysokości

ustawowej.

§ 9



Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawo własności  egzemplarzy  utworów zgodnie

z zakresem określonym w § 1 oraz związane z nimi autorskie prawa majątkowe na wszystkich

polach eksploatacji. 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie kodeks cywilny, ustawa

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 11

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Wykonawca nie ma prawa cedować wierzytelności z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego

§ 13

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do

wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

3. Strony  mają  obowiązek  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  roszczenia

w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi

na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na

drogę sądową.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny

właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden należy do

Zamawiającego i jeden do Wykonawcy. 



 ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres WYKONAWCY 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
……………………………………………………NIP .................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

……………………………………………….………………………………………..

za cenę brutto: ....................................zł
słownie brutto: ........................................................................................zł

cenę netto: ..........................................zł
słownie netto: ...........................................................................................zł

podatek VAT: .....................................zł
słownie podatek VAT:..............................................................................zł

a) Oświadczam, że:
 po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym, akceptujemy wzór umowy .

................................ dn. ............................ 
                                                                                                         ..............................................

...
        (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy) 




	Umowa nr
	ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

