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Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności 
nr 1145476  z dnia 26.10.2018 

na remont sali lekcyjnej pod pracownię rysunku technicznego  
(pracownię komputerową) 

 
Dotyczy Projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07F1/17-00 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 
kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– RIT 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Rybnik - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki  
w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23,  
email: mzmp@zsme.pl 
telefon: 32 422776, 505 761 524 
fax: 32 4229266 
 

2. RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
Postępowanie zwolnione jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy. 
Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną  
w Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020..  
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone: 
- na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 
w Rybniku,  
- na stronie http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/, 
- na stronie http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania 
- na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
a) Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i instalacyjnych sali 
lekcyjnej pod pracownię rysunku technicznego (pracownię komputerową) w ramach 
projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

b) Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy/ów, z którym/i zostanie podpisana 
umowa na wykonanie prac remontowych i instalacyjnych sali lekcyjnej (część 1 - 
roboty budowlane, część 2 -  roboty instalacyjne) pod pracownię komputerową dla 
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, który 
jest niezbędny i bezpośrednio powiązany z realizacją projektu pt. "Mój zawód - moja 
pasja". 
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c) Przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
Kod CPV:  45000000-7 - Roboty budowlane 
Uzupełniające kody CPV:  
45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontowej sali lekcyjnej pod 
pracownię rysunku technicznego (pracownię komputerową) dla Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23, w ramach projektu pt. "Mój zawód - moja pasja" 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
Ze względu na charakter wykonanych prac Zamawiający podzielił je na 2 części: 
1. Część  1 - roboty budowlane 
Zakres prac: zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 5 - przedmiar robót 
budowlanych) 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
2. Część  2 - roboty instalacyjne 
Zakres prac: zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 6 - przedmiar robót 
instalacyjnych) 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 
 
d) Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
4. TERMIN I MIEJSCE ORAZ WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Termin wykonania prac remontowych w ramach każdej z części: od dnia podpisania 
umowy do 31 stycznia 2019r. Za termin wykonania usługi uważa się datę podpisania 
przez obie strony protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. 

2. Miejsce wykonania zamówienia: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  
im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23 

3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze 

zamówienie, dokonywane będą w PLN. 
5. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę po 
podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane 
roboty oraz zastosowane materiały licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
robót. 

7. Nieterminowe wykonanie usługi będzie obwarowane naliczeniem kar umownych, 
zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 4). 

8. Warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego. 
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKLUCZENIA 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  

z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy,  

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

 
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA,  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

a. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
b. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
c. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 
d. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia kosztorysu ofertowego. 
e. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
f. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści. 
g. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru 

określonego w Załączniku nr 2.  
h. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
i. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty materiałów.  
j. Oferta powinna zawierać: 

 - załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
 - załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania 

- kosztorys ofertowy 
h. Oferta musi być podpisana własnoręcznie.  
i. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub 

podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być 
parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. 

j. Ofertę do niniejszego ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 12 listopada 
2018r.,  osobiście w sekretariacie Zamawiającego (Zespół Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, 44-200 Rybnik, ul. Tadeusza. Kościuszki 23) od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 lub pocztą tradycyjną/kurierem 
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na adres: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, 44-200 
Rybnik,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23 lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych  
i podpisanych dokumentów) na adres mzmp@zsme.pl, z dopiskiem:  "OFERTA NA 
REMONT dla ZSME - projekt". 

k. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
l. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
m. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 

7.  KRYTERIUM WYBORU OFERTY I INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:    
1. Kryterium wyboru oferty: cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia -   

 - 100% 
2. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. 

3. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.  

4. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 14 listopada 2018r.:  
a) na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku, 
b) na stronie internetowej pod adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
c) na stronie internetowej pod adresem: http://zsme.bip.edukacja.rybnik.eu/1246/ 
d) na stronie internetowej pod adresem:  

http://mzmp.zsme.pl/index.php?pokaz=zapytania 
e)  przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów. 

5. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym 
Wykonawcą umowę zgodnie z Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do 
Zapytania ofertowego.  

 
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni od dnia otwarcia ofert włącznie 

 
9. WARUNKI ZMIANY UMOWY zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 

nr 4 do Zapytania ofertowego. 
 

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, ul. Tadeusza 
Kościuszki 23, 44-200 Rybnik;  

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku jest możliwy pod adresem e-mail: 
sekretariat@zsme.pl lub pod numerem tel.: 32 4222776;  
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c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;  

d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania 
informacji na podstawie przepisów prawa;  

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia 
postępowania;  

f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

h) posiada Pani/Pan:  
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych*;  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  

i)    nie przysługuje Pani/Panu:  
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;  
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 
 

11. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA  
Ewa Kuczyńska-Tomiło - koordynator projektu (telefon: 32 4222776, 324229266, 
505761524, email: ekuczynska@zsme.pl) 

 

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:  
a)  Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
b)  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
c)  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania  

d) Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
e) Załącznik nr 5 - przedmiar robót budowlanych 
f) Załącznik nr 6 - przedmiar robót instalacyjnych 

  



 
 

6 
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Do zapytania ofertowego nr 1145476  

z dnia 26.10.2018  

Remont sali lekcyjnej pod pracownię rysunku technicznego  
(pracownię komputerową) 

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych  

im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 23 
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I.  Część 1 - roboty budowlane 
1. Zakres prac: zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 5 - przedmiar robót 

budowlanych) 
2. Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu narzędzi, sprzętu  

i materiałów własnych Wykonawcy. 
3. Wszystkie użyte materiały objęte usługą powinny być fabrycznie nowe. 
4. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych 
do zastosowania w budynkach biurowych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane 
roboty oraz zastosowane materiały licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
robót. 

 

II. Część 2 - roboty instalacyjne 
1. Zakres prac: zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 6 - przedmiar robót 

instalacyjnych) 
2. Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu narzędzi, sprzętu  

i materiałów własnych Wykonawcy. 
3. Wszystkie użyte materiały objęte usługą powinny być fabrycznie nowe. 
4. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych 
do zastosowania w budynkach biurowych. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na wykonane 
roboty oraz zastosowane materiały licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
robót. 
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Załącznik nr 2 

 

Formularz ofertowy 

  

Nazwa przedmiotu zamówienia: "Oferta na wykonanie prac remontowych dla Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku" w ramach projektu pt. "Mój 

zawód - moja pasja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Dane Wykonawcy:  

− Pełna nazwa:  ................................ …………………………………………………………………………………… 

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

− Adres siedziby:  ............................. ……………………………………………………………………………………  

− Adres e-mail:.........................................................................................................................   

− NIP:  .............................................. ……………………………………………………………………………………  

− Numer telefonu:  .......................... ……………………………………………………………………………………  

− Nazwisko i imię właściciela:* ...... . ……………………………………………………………………………………  

− PESEL właściciela:*  ...................... ……………………………………………………………………………………  

  

* należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
(także w formie spółki cywilnej)  

  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

Przedmiot zamówienia cena netto cena brutto 

Część  1 - roboty budowlane 
  

Część  2 - roboty instalacyjne 
  

 

2. Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  

i terminem realizacji zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.  
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4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do …………………..………………………… 

 5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do:  

 − ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy (imię i nazwisko oraz numer 

  telefonu):  ...........……………………………………………………………………………………………………,  

 − podpisania umowy na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu   

  i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 
** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio je go dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)   

 

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
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Załącznik nr 3 

 

  

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę sprzętu 

komputerowego i oprogramowania" na potrzeby projektu  „Mój zawód - moja pasja”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla 

poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –  RIT, dla Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku oświadczam/y, że:  

 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy 

żadnej z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 

22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  

− kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów,  

− sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  

− zdolności technicznej lub zawodowej.  

  

  

 Wykonawca     

   

 …………………………………………………     …………………………………………………   
          (miejscowość, data)               (podpis i pieczątka)  
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Załącznik nr 4 

Umowa nr …………… 

 

Zawarta w dniu ……………. r.  w Rybniku, pomiędzy:  

1. Miastem Rybnik – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki  
w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23 
 zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez:  

            Dyrektora - Marka Holona  

 a  

2. ……....................................................................……………,  

 zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez:  

 ………………....................….., PESEL:……………  

 

§ 1 

1. Przedmiotem  umowy jest wykonanie robót ......................... zgodnie z Zapytaniem 

ofertowym nr 1145476 z dnia 26.10.2018 na realizację zadań w ramach Projektu  

pt. "Mój zawód - moja pasja" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie  

nr: UDA-RPSL.11.02.02-24-07F1/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi 

priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.2. 

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – RIT. 

2. Zakres robót jest zgodny z zapytaniem ofertowym i przedmiarem robót (stanowiącym 

załącznik do zapytania ofertowego). Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną 

część umowy.  

 

§ 2  

1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz  

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Miejsce wykonania usługi: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza 

Kościuszki w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23. 

 

 § 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 

2) przejęcie terenu prowadzenia robót za pomocą pisemnego protokołu podpisanego przez 

obie strony umowy, 

3) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców, 
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4) utrzymanie porządku na terenie i wokół obiektu, 

5) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP na terenie prowadzenia robót 

6) zagospodarowanie terenu prowadzonych robót na własny koszt w okresie realizacji robót 

objętych umową 

7) przedstawienie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót 
dokumentów pozwalających na stwierdzenie, że wszystkie zastosowane materiały  
i sprzęty posiadają dopuszczenie do zastosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, 
atesty, certyfikaty itp.), 

 

§ 4  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robót niezwłocznie po podpisaniu umowy, 

2) zapewnienie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami, 

3) zwołanie, najpóźniej na trzy dni od momentu zawiadomienia przez Wykonawcę  

o zakończeniu robót, odbioru końcowego, a w przypadku niewykonania całości 

przedmiotu zamówienia lub wykonania wadliwego, uzgodnienie nowego terminu odbioru 

robót. 

 

§ 5  

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone w miejscu prowadzenia 

prac remontowych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 

2019 roku. 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi, ……………..zł brutto (słownie: …………………), 

w tym należny podatek VAT . 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.  

3. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

4. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

5. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

6. Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu narzędzi, sprzętu  
i materiałów własnych Wykonawcy. 

7. Wszystkie użyte materiały objęte usługą, powinny być fabrycznie nowe. 
8. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do 
zastosowania w budynkach biurowych. 
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§ 8  

1. Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury, po podpisaniu 

protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy.   

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury.  

3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

4.  Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego 

w następujący sposób:  

Nabywca:  

Miasto Rybnik  

ul. Bolesława Chrobrego 2  

44-200 Rybnik  

NIP: 642-001-07-58  

Odbiorca:  

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 23 

44-200 Rybnik 

  

§ 9 

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich 

wykonane. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 

zlecenie wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy. 

 

§ 10 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu 

umowy. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na jeden dzień przed 

zakończeniem robót. 

 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz 

zastosowane materiały. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru robót i przekazania  

w użytkowanie całego przedmiotu umowy.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

w terminie 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to 

możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony terminie do usunięcia wad. 

4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady zastosowanego materiału 

Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego materiału w całości. 

5. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady systemowej wykonania robót, 

Zamawiający ma prawo żądać ponownego wykonania robót. 
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6. Żądanie wykonania robót lub wymiany wadliwego materiału Zamawiający zgłasza 

Wykonawcy na piśmie. 

7. Na wykonanie w ramach gwarancji roboty i materiały Wykonawca udziela  

24 miesięcznej gwarancji. Bieg nowego terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia 

protokolarnego odbioru robót gwarancyjnych.  

8. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Zamawiający potwierdza 

usunięcie wad dokonując odpowiedniej adnotacji na piśmie Wykonawcy 

 

§ 12 

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy  

w przypadku:  

a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 

b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonanego  

w terminie usunięcia wad, 

c) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b) 

. 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

− za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 

− za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego,  

o którym mowa w § 7 ust. 1,  za każdy dzień przekroczenia terminu, 

− za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad po terminie, o którym mowa w § 11 ust. 3  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 

2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 

kar umownych przez Zamawiającego 

 

§ 14 

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 
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§ 15 

1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem         

nieważności.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących 
przypadkach: 
a) zmiany w KRS, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) w trakcie 

realizacji zamówienia, 
b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy lub po jej 

podpisaniu. 
 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 17 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 18 

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.   

  

   

 

…………………………………………..                                          ………………………………………..            
 ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA  
              (pieczątka i podpis)        (pieczątka i podpis) 

 

 Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe z dnia .......  
2. Oferta Wykonawcy z dnia ........ 

 



Zał. nr 5





Zał. nr 6








