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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” wprowadzony Zarządzeniem nr

5/2017 z dnia 20.09.2017 r. Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie graficzne, wykonanie i montaż tablic informacyjnych służących do promocji projektu nr
POIS.02.01 .00-00-0004117 pn .„Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 —

2020.
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

KRS 0000126018, kapitał zakładowy 109 330 500 zł, NIP: 578-OO-02-157

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż na terenie Elbląga w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego tablic informacyjnych służących do promocji projektu
nr POIS.02.01 .00-OO-0004/17 n. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta
Elbląg” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
Środowisko 2014 — 2020.

2. Tablice muszą być zaprojektowane zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów w
Programie Infrastruktura i Środowisko dostępnych na stronie https://www.pois.goy.pl/strony/o
program ie/promocia/zasady-promocii-i-oznakowania-proiektow-w-program ie/

3. Ilość tablic—2 sztuki.

4. Wymiary tablic: 0,8 m (wysokość) x 1,2 m (szerokość).

5. Tablice należy wykonać z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne,
umożliwiających ich eksponowanie oraz czytelność napisów przez co najmniej 5-letni okres trwałości
projektu. Tablice informacyjne po zakończeniu projektu będą pełniły funkcje tablic pamiątkowych.
Zamawiający wskazuje wykonanie tablicy informacyjnej z blachy stalowej grubości nie mniejszej niż
0,7 mm malowanej proszkowo, oklejonej folią samoprzylepną z nadrukiem solwentowym,
zabezpieczoną laminatem Uy. Tablicę wykonać jako jednostronną. Niedopuszczalne jest wykonanie
tablicy z więcej niż jednego segmentu! panelu! modułu.

6. Tablice zamontować jako wolnostojące z mocowaniem przeznaczonym do umieszczenia w gruncie.
Mocowanie wykonać w postaci profili stalowych malowanych proszkowo, posadowionych trwale na
fundamencie betonowym umieszczonym w podłożu. Odległość dolnej krawędzi tablicy od podłoża
nie mniejsza niż 2 m. Przed zamontowaniem tablic Zamawiający wskaże dokładne miejsca ich
lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac montażowych uprzątnąć i doprowadzić
teren do stanu poprzedniego.

7. Wstępny wzór tablicy:

pJ WInfrastruktura i Środowisko

[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]

CeL projektu: [Twój ceL projektu do uzupełnienia]

Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupełnienia]

www.mapadotacjI.goy.p
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Tablica informacyjna/pamiątkowa powinna zawierać następujące informacje:

a) nazwę beneficjenta - Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością

b) tytuł projektu — Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg

c) cel projektu - Wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze,

poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta

d) zestaw logo — znaki FE i UE

e) adres portalu www.mapadotacji.goy.pI.

3. KOD CPV
39294100-O - Artykuły informacyjne i promocyjne

4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 5 tygodni od daty zawarcia umowy.
2. Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Elbląg, dokładną lokalizację tablic wskaże

Zamawiający przed ich montażem.

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku. Wzór umowy nie podlega negocjacjom - złożenie

oferty jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień umowy przez Wykonawcę.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W toku postępowania strony porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
epwik@epwik.com.pl z zastrzeżeniem, że dla oferty i składanych z nią dokumentów wymagana jest

forma pisemna.

2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: sprawy merytoryczne — Beata

Ziemińska, tel. 5523071 50, e-mail: beataz@epwik.com.pl, formalne — Beata Adamkiewicz,

tel. 552307432, e-mail: beataa@epwik.com.pl.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Ofertę podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem

reprezentacji Wykonawcy określonym we właściwym rejestrze, centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej) lub inne, działające na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez

takie osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej przez

notariusza (w przypadku pełnomocnictwa ogólnego dopuszcza się poświadczenie zgodności kopii

przez osoby upełnomocnione).

3. Złożone na dokumentach parafy należy dodatkowo opatrzyć pieczątką identyfikującą osobę lub

czytelnie napisanym imieniem i nazwiskiem.

4. Poprawki w ofercie muszą być czytelne i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do

Zamawiającego z dopiskiem Dział Obsługi Klienta, opatrzonym nazwą i dokładnym adresem

Wykonawcy i dodatkowo oznakowanym: „Tablice informacyjne - oferta”. Zamawiający nie bierze
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odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie w przypadku
niedokonania zalecanego oznakowania.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie musi być oznaczone jak w ppkt. 8 i dodatkowo opisane zmiana” lub wycofanie”.

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Dział Obsługi Klienta, do godz. 10:00. w dniu

2019r.

2. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:05w pok. nr 17.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybór oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu nastąpi w oparciu

o kryterium: cena brutto — 100%.

Uwaga:

W przypadku, gdy sprzedaż Wykonawcy zwolniona jest od podatku VAT na podst. art. 113 ust. 1 lub 9

ustawy z dnia 71 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), to

wformularzu oferty należy dokonać stosownej adnotacji. Jeżeli Wykonawca taki utraci prawo do

zwolnienia od podatku, to cena oferty uznana zostanie za cenę brutto, zawierającą podatek VAT.

10. INNE POSTANOWIENIA

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę i ponosi koszty jej przygotowania i złożenia.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

4. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) niezgodne z treścią zapytania ofertowego,

b) których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

c) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający może

uznać cenę oferty za rażąco niską jeżeli w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca nie udzieli

wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień ze złożonymi dowodami

potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dot. treści

oferty, spełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań Zamawiającego, a także do uzupełnienia

oferty,

6. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Wybranemu Wykonawcy wyznaczony zostanie termin podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy. Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych.

7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

11. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 207 6/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 779 z 04.05.2016, str. 7).

1) Zgodnie z art. 73 ust. 7 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rawska 2-4, 62-300 Elbląg. Kontakt z
inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 552307432, e-mail: iodepwik.com.pl,

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

niniejszego zamówienia,

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania,

d) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

f) 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.
2) Do obowiązków Oferenta należy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 73 RODO względem

osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Oferent bezpośrednio
pozyskał. Ponadto Oferent zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 74 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o
których mowa wart. 74 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym Oferent składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w formularzu
ofertowym.

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty

3. „Regulamin udzielania zamówień dofinansowywanych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2017 z dnia
20.09.207 7 r. Dyrektora Zarządu EPWiK Sp. z o.o.

DYREK”I9R „KRZĄDU
/

mgr in/L1ŚLL!WiCZ
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_________

UMOWA NR .12019

zawarta w dniu.pomiędzy
Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg,

wpisaną w dniu 14.08.2002 r. do Krajowego Rejestru Sądowego — Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000126018, zarząd: Dyrektor Zarządu Andrzej Kurkiewicz, kapitał zakładowy: 109.330.500 zł,
NIP: 578-00-02-1 57, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a firmą:

mającą siedzibę w

• wpisaną w dniu do Krajowego Rejestru Sądowego— Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: zarząd kapitał zakładowy

• wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
NIP zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

o następującej treści:

1.

Przedmiot i zakres umowy

2JO? /2p19
1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku (znak sprawy z dnia

oI Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące:
Opracowanie graficzne, wykonanie i montaż tablic informacyjnych służących do promocji projektu nr
P0150201 .00-00-0004/17 pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 — 2020. Zapytanie ofertowe z rozeznania rynku oraz oferta Wykonawcy z dnia stanowią
integralną część niniejszej umowy.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz zamontuje na terenie miasta
Elbląga, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, dwie tablice informacyjne o wymiarach: 0,6 m
(wysokość) x 1,2 m (szerokość), które po zakończeniu realizacji projektu pn. Systemy gospodarowania
wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg” będą pełniły funkcję tablic pamiątkowych.

3. Tablice muszą być zaprojektowane zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie
Infrastruktura i Środowisko dostępnych na stronie https://www.ois.qoy.pl/strony/o

prooram ielpromocia/zasady-promocii-i-oznakowania-proiektow-w-programie/. Wstępny wzór tablicy
zawarty jest w zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku.

4. Opracowany przez Wykonawcę projekt tablicy pod lega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
5. Tablice muszą być wykonane i zamontowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w

zapytaniu ofertowym w trybie rozeznania rynku.

6. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu prac montażowych uprzątnąć i doprowadzić teren do stanu
poprzedniego.

Załącznik nr I - wzór umowy
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_________

Termin

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, w terminie maksymalnie 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Z odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru.
3. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru i wezwać do ich

usunięcia w wyznaczonym terminie.

4. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wadliwy przedmiot umowy,
wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości przedmiotu umowy.
Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona w 5.

3.

Wynagrodzenie i płatności

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego 1 umowy zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia 2019 r.:

kwota netto zł + podatek VAT % zł
kwota brutto zł

słownie brutto”

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z
zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do
kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy na konto Wykonawcy
nr w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

4.

Prawa autorskie

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie przedmiotem zamówienia, o którym mowa w J
ust. I bez ograniczeń i przenosi w całości na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe. Wykonawca
wyraża zgodę na nieskrępowane wykorzystanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w J ust. 1.

5.
Kary

J. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w 2 w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w 3
ust. 1 — za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
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c) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 3
ust. 1 umowy,

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto
określonego w 3 ust.1 umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do
pełnej wysokości poniesionych szkód.

6.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres
pięciu lat od daty uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany, co potwierdzone zostanie
protokołem odbioru, o którym mowa w 2 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
w terminie pięciu lat od daty uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany, co potwierdzone
zostanie protokołem odbioru, o którym mowa w 2 ust. 2 umowy.

7.

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionej poniżej.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

a) przedłużającą się procedurą uzyskiwania przez Zamawiającego zgody właściciela/zarządcy terenu
na lokalizację tablic informacyjnych,

b) opóźnieniem Wykonawcy robót budowlanych na odcinkach, w których przewidziano zlokalizowanie

tablic informacyjnych.

3. Pozostałe zmiany:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci

za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł

w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

c) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi,

d) zmiana w obowiązujących przepisach prawnych (np. zmiana stawki podatku VAT).
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez

Zamawiającego, jak przez Wykonawcę.

5. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych.
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8.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca
zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

9.

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego. Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla
siedziby Zamawiającego.

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

f
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OFERTA

na zapytanie ofertowe znak2 dnia” r. na opracowanie graficzne, wykonanie i
montaż tablic informacyjnych służących do promocji projektu nr POIS.02.01.00-00-0004117 Pn.
„Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg” współfinansowanego ze
środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 — 2020.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Rawska 2—4, 82-300 Elbląg, Polska

2. WYKONAWCA:

3.

4. CENA OFERTY:

netto

podatek VAT

brutto

zł

zł, stawka VAT %

zł

(słownie brutto:

5. Składając ofertę oświadczamy, że:

1) Termin wykonania zamówienia nie przekroczy tygodni od daty zawarcia umowy,

2) Na wykonany przedmiot umowy udzielmy gwarancji jakości na okres pięciu lat od daty podpisania

protokołu odbioru,

3) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, akceptujemy jego postanowienia i nie wnosimy

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje potrzebne do przygotowania oferty i wykonania

zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, wyjaśnień do niego oraz modyfikacji. Wzór

umowy akceptujemy bez zastrzeżeń,
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Załącznik nr 2 — formularz oferty

Li Wykonawca

1. Nawa:

Adres:

NIP:

Telefon, faks, e-mail:

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Telefon, faks, e-mail:
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4) W przydku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

6) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia. (skreślić, jeśli nie dotyczy)

Załączniki:

2

podpis i pieczątka lub czytelnie napisane imię i

nazwisko osoby uprawnionej (osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy
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