
 

Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

1. Dane dotyczące oferenta 

 

Nazwa .......................................................................................................... 

 

Siedziba....................................................................................................... 

 

nr telefonu/faksu........................................................................................... 

 

nr NIP............................................................................................................ 

 

nr REGON..................................................................................................... 

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego : 

 

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn  

tel. 62/ 75 28 079    faks: 62/ 75 28 097  adres e-mail: sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl 

 

3. Zobowiązania oferenta : 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na konserwacji oraz czyszczeniu  

boisk sportowych kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012  w  miejscowości Zbiersk Cukrownia, 

zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę: 

 
Część 1 :  

 

cena brutto................................................................ zł 

 

(słownie:............................................................................................................)  

 

w tym podatek VAT..................................................... zł 

 

Cena netto …………………………………………………………………….zł 

 

 

Część 2 :  

 

cena brutto................................................................ zł 

 

(słownie:............................................................................................................)  

 

w tym podatek VAT..................................................... zł 

 

Cena netto …………………………………………………………………….zł 

 

 

Część 3 :  

 

cena brutto................................................................ zł 

 

(słownie:............................................................................................................) 

 

w tym podatek VAT..................................................... zł 

 

Cena netto …………………………………………………………………….zł 



 

 

 

4. Oświadczam, że: 
 

a) Wykonam zamówienie w terminach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 10.04.2014 r.  

b) Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem 

niezbędne informacje do przygotowania oferty; 

c) Załączone do zapytania wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przeze 

mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń; 

d) Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 

e) Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia; 

f) Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

g) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.    

 

 

                                                                                                       _______________________________                                               

_____________ 

                  Data                                                                                     Podpisy osób uprawnionych  

          do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

 

UMOWA nr …………  

(projekt) 
 

Zawarta w  dniu ……….. r. w Stawiszynie  pomiędzy Gminą i Miastem Stawiszyn z siedzibą w 

Stawiszynie przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, 

NIP 968 094 37 38, REGON 250855334 

reprezentowaną przez: 

1.  Roberta Jarzębskiego                –  Burmistrza Stawiszyna 

2.  Annę Manikowską    – Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn  

 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

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

Adres: ................................................................................NIP...................................Regon................ 

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z konserwacją oraz 

czyszczeniem boisk sportowych kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012  w  miejscowości Zbiersk 

Cukrownia znajdujących się w miejscowości Zbiersk Cukrownia 62-830 Zbiersk (dz. nr 28/6 i 28/7) . 

Usługa ta polegać będzie na następujących czynnościach:  

 

-konserwacja duża boiska ze sztucznej trawy  

 Przegląd stanu technicznego boiska, ocena konieczności wykonania drobnych napraw 

 Oczyszczenie nawierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci 

 Szczotkowanie twarde nawierzchni  

 Spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia 

 Mechaniczne czyszczenie granulatu  

 Uzupełnienie i równomierne rozprowadzenie wypełnienia granulatu na całej powierzchni 

boiska 

 Przeczesanie miękkie włókien trawy w celu wyrównania nawierzchni po uzupełnieniu 

wypełnieniem 

 Podklejenie trawy w miejscach, gdzie jest to konieczne 

 Inspekcja systemu drenażu. 

 

- konserwacja mała boiska ze sztucznej trawy 

 Szczotkowanie twarde nawierzchni  

 Spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia 

2) dla boiska  sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej:   

Czyszczenie suche boiska. 



Wszystkie zabiegi będą  wykonane przy zastosowaniu specjalistycznych maszyn przeznaczonych do 

pielęgnacji powierzchni  ze sztucznej nawierzchni. 

§ 2 

1. Termin wykonania: 

 

 

Część zamówienia Przedmiot zamówienia Termin wykonania 

 

Część 1 

 

Konserwacja duża boiska ze sztucznej trawy 

 

Do 14 maja 2014 

 

Część 2 

 

Konserwacja mała boiska ze sztucznej trawy 

Czyszczenie i konserwacja boiska poliuretanowego 

 

 

Lipiec 2014 

 

Część 3 

 

Konserwacja duża boiska ze sztucznej trawy 

 

Październik 2014 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności opisanych w §1 w ciągu jednego dnia w terminie 

wspólnie ustalonym z Zamawiającym przy zastrzeżeniu, że nie przeszkodzą w wykonaniu umowy warunki 

atmosferyczne, wówczas Wykonawca odstąpi od wykonania Umowy w ustalonym terminie bez żadnych 

konsekwencji, a Zamawiający ustali z nim kolejny dogodny dla obu stron termin wykonania umowy. 

 

§ 3 

1. Za należyte wykonanie każdej części przedmiotu Umowy określonego w §1 wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie …………………… zł brutto (słownie złotych: 

…………………………………………).  

2. Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT po wykonaniu każdej 

części zamówienia opisanej w §1 w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

3. Płatność dokonana zostanie na konto bankowe Wykonawcy tj. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu 

rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożliwości  porozumienia spór będzie przedmiotem 

rozstrzygnięcia dla Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

§5 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być wykonane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do Umowy, akceptowanego i podpisanego obie Strony pod rygorem nieważności. 

2.  Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i 

dwa dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIĄCY                                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika  

Gminy i Miasta Stawiszyn 


