
Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY  

 

Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………..…………………………………….  

                                                                  

………………………………………………………………………..  

                                                                  

………………………………………………………………………..  

 

REGON ........................................                                      NIP 

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

tel. . ...............................................                                       fax. . 

...........................................................… 

  

Dotyczy: Dostawy węgla kamiennego „orzech” wraz z transportem i rozładunkiem do Zespołu Szkół          

w Damnicy.   
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami  

zapytania ofertowego za cenę ( brutto):  

 

Węgiel kamienny „orzech” wraz z dostawą i rozładunkiem za 1 tonę  
 

Łączna cena brutto …………………………………………………………………..zł.  

(słownie ……………………………………………………………………………….)  

 

1. Oświadczamy, że: oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia określoną w punkcie II zapytania 

ofertowego. Przedmiot zamówienia wykonamy według zapotrzebowania Zamawiającego, a dostawy 

będą realizowane w ciągu ….. godzin od zgłoszenia zapotrzebowania, transportem na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

 

2. Oświadczamy, że ceny będą stałe w czasie realizacji umowy. Oświadczamy, że uważamy się za 

związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty otwarcia oferty.  

 

3. W rozliczeniach będzie obowiązywać termin płatności, który wyniesie 30 dni.  

 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty, 

zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wszystkie warunki opisane w zapytaniu ofertowym.  

 

5. Będąc świadomym odpowiedzialności karnej określonej w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o 

ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego  oświadczamy, że 

złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, 

a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny.  

 

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 

 

 

 

……..………………………..………..                                                  …………..…………………  

( miejscowość, data }                                                                                               (podpis)                                                                                    



 PROJEKT UMOWY                Załącznik nr 2 
 

UMOWA DOSTAWY  

 

 

Zawarta w Damnicy dnia ……………..  

Pomiędzy: Gminą Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica, NIP 839 20 16 476 reprezentowaną przez  

Zespół Szkół w Damnicy, 76-231 Damnica ul. Marii Konopnickiej 1 zwaną w treści umowy 

„Odbiorcą”,  

a  

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

……………………………………………………………………………………….  

o następującej treści :  
§ 1  

  

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy następujące towary :  

Węgiel Orzech o kaloryczności 24 – 28 tys. MJ/kg, zawartość siarki do 1 %, popiołu max 10%, o 

wilgotności całkowitej do 8 %, granulacja 30 - 80 w terminie X – XII 2018 r. około 40 ton, I – IV 

2019 r. około 60 ton.  

Strony ustalają cenę:  

Brutto ………………. za węgiel orzech wraz z dostawą i rozładunkiem za 1 tonę.  

 

§ 2 

  

1. Każdorazowy odbiór towaru dostarczonego przez Odbiorcę będzie potwierdzony dokumentem WZ, 

a następnie zostanie wystawiona faktura VAT, której płatnikiem będzie Zespół Szkół w Damnicy.  

2. Dostawa węgla odbywać się będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy jednorazowa dostawa 

około 10 ton  

3. Zapłata następować będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto 

podane przez Dostawcę.  

§ 3 

  

1. Dostawca każdorazowo dostarczy towar na miejsce przeznaczenia.  

2. Odbioru każdej partii towaru pod względem ilościowym dokonywać będzie przedstawiciel 

Odbiorcy w miejscu odbioru.  

3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie towaru nie spełniającego określonych 

norm oraz jego wymianę na własny koszt.  

4. Dostawca gwarantuje dostarczenie opału o parametrach określonych w §1.  

5. Na żądanie Odbiorcy Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia atestu jakościowego do danej 

partii dostarczonego opału wskazującego parametry opału żądane w zapytaniu ofertowym i niniejszej 

umowie.  

6. W razie wątpliwości co do parametrów opału, zostaną one zbadane na zlecenie Odbiorcy przez 

laboratorium firmy ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. ul. Koszalińska 3d, 76-200 Słupsk. W przypadku 

wyniku badań laboratoryjnych potwierdzającego zaniżone parametry dostarczonego opału przez 

Dostawcę w stosunku do parametrów opału żądanych w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowie 

koszty przeprowadzenia badań laboratoryjnych obciążają Dostawcę.  

7. Próbka zostanie pobrana komisyjnie.  

8. Przy czynnościach poboru próbki ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Dostawcy.  

9. Nieobecność przedstawiciela Dostawcy traktowana będzie jako akceptacja sposobu pobrania 

próbek.  

10. Badanie laboratoryjne zostanie wykonane w zakresie oznaczenia:  

1) oznaczenie popiołu  

2) oznaczenie siarki  

3) oznaczenie ciepła spalania i wyliczenie wartości opałowej 



 

§ 4  

 

1. Umowę zawiera się na okres od ……………. do ……………. Strony zastrzegają względem siebie 

prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia  

2. Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach gdy:  

a) Przystąpiono do przeprowadzenia likwidacji Dostawcy lub ogłoszono jego upadłość  

b) Dostawca nie rozpoczął dostaw, przerwał ich wykonywanie, opóźnia się z wykonaniem 

którejkolwiek dostawy zamówionej zgodnie z pkt III zapytania ofertowego  

c) Odbiorca zastrzega sobie, że choć jedna partia dostarczonego opału nie będzie spełniała warunków 

jakościowych, co zostanie potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, o którym mowa w § 3 ma 

prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.  

 

§ 5  

 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca 

zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy kary umowne:  

a) w wysokości 3 % wartości netto (lub brutto) towaru, gdy Odbiorca odstąpi od umowy z przyczyn, 

za które odpowiada Dostawca,  

b) w wysokości 3 % wartości netto (lub brutto) towaru nie dostarczonego w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną:  

a) w wysokości 3 % wartości netto (lub brutto) towaru, w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca.  

3. W sytuacji gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 i 2 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje 

prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6  

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie 

Strony.  

 

§ 7  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§ 8  

 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Odbiorcy.  

 

§ 9  

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                                                  ……………………….  

(podpis Odbiorcy)                                                                                                       (podpis Dostawcy) 


