
 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 
 

………………………… 

                                                                  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
 w Kolnie Sp. z o.o. 
 ul. Kolejowa 4a  

                                                                        18-500 Kolno 
 
 
Nazwa.................................................................................................................... 
 
Siedziba................................................................................................................. 
 
Nr telefonu/faks...................................................................................................... 
 
NIP..............................................     REGON.......................................... 

 
 

 W odpowiedzi na zaproszenie do opracowania studium wykonalności oraz wniosku 
aplikacyjnego w generatorze wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 
załącznikami dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie Miasta Kolno” w ramach Osi priorytetowej II 
 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-
ściekowa w aglomeracjach w zakresie określonym zaproszeniu i w załącznikach 
graficznych oferuję: 
  
I.   Zobowiązania wykonawcy 

 
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za następującą cenę ryczałtową: 
 
Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 
………………………..zł. netto  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
…………………………..zł. vat  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
…………………………..zł. brutto  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
 
 
 
 
Cena za opracowanie Studium Wykonalności wynosi: 
………………………..zł. netto  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
…………………………..zł. vat  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
…………………………..zł. brutto  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
 



 
Cena za opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami wynosi  
………………………..zł. netto  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
…………………………..zł. vat  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
…………………………..zł. brutto  
(słownie:……………………………………………………………………………………….) 
 
 
 
II.  Oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w Zaproszeniu 
oraz wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia i nie zgłaszam 
do nich zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 
posiadam wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduję się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.  

3. W przypadku wyboru oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie określonym w Ogłoszeniu 
5. Termin wykonania zamówienia: 

- studium wykonalności: 24.02.2017 r.  

- wniosku o dofinansowanie: 27.02.2017 r  

      6. Termin związania ofertą wynosi – 30 dni.  

      7. Na potwierdzenie spełniana wymagań stawianych przez Zamawiającego do oferty  

          załączam następujące oświadczenia i dokumenty: 

 
1.……………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………………………………… 
4………………………………………………………………………………………… 
5………………………………………………………………………………………… 
6………………………………………………………………………………………… 
7………………………………………………………………………………………… 
8………………………………………………………………………………………… 
9………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
        ……………………………………                      ………………………….. 
           Pieczęć Wykonawcy      data i podpis wykonawcy 
 

 
 

 



 
Załącznik nr 2 

 
 
 
 
 
 
.............................................                  ............................................... 
(pieczątka firmy)         (miejscowość, data) 
 
 

WYKAZ OPRACOWANYCH STUDIÓW WYKONALNOŚCI I WNIOSKÓW 
APLIKACYJNYCH DLA PROJEKTÓW KTÓRE PRZESZŁY WYMOGI FORMALNE I 
MERYTORYCZNE CO NAJMNIEJ I STOPNIA W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 LUB PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

 
 
L.p
. 

Tytuł projektu Nazwa Programu 
Operacyjnego 

Nazwa podmiotu dla 
którego było wykonywane 
opracowanie 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
 
 
 
 

.................................................................. 
    (podpis i pieczątka Wykonawcy lub               
 jego upełnomocnionego 

przedstawiciela)  



 
Załącznik nr 3 

 
 
 
 
.............................................                  ............................................... 
(pieczątka firmy)         (miejscowość, data) 

 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH 

PRACOWNIKÓW 
 
 

Oświadczam że, w okresie ostatnich 3 lat (przed dniem wyznaczonym na składanie ofert),  
przeciętnie zatrudniałem następującą liczbę pracowników:  

 
 

l.p. Rok Liczba zatrudnianych pracowników 
1   
2   

3   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
                                                                                       (podpis i pieczątka Wykonawcy lub               
                                                                                       jego upełnomocnionego przedstawiciela)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 
 
 
 

 
 

.............................................                ............................................... 
(pieczątka firmy)         (miejscowość, data) 
 
 
WYKAZ OSÓB DO  PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKACH KLUCZOWYCH 

 
Oświadczam, że do wykonania niniejszego zamówienia dysponuję następującymi 
osobami:  
 
 
Imię i nazwisko Zatrudniony  

na stanowisku  
Opis uprawnień Podstawa  

Dysponowania 
    
    
    

 
 

 
 
 
 

.................................................................. 
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub               

 jego upełnomocnionego przedstawiciela)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
 

 
UMOWA NR 

 
 

Zawarta w dniu ………………………………..w Kolnie pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 
18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 
tel.+48 86 278 22 84 
faks +48 86 278 25 12 
NIP 291-02-07-503, REGON 20027770600000 
 
Marek Łuba  - Prezes Zarządu 
dalej zwaną  „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………….. wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem …………….… posiadającą numer NIP………………………. 
numer REGON 
……………………….. 
Zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do opracowania studium wykonalności oraz wniosku 

aplikacyjnego w generatorze wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 

załącznikami dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie Miasta Kolno” w ramach Osi priorytetowej II  Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach., KONKURS NR POIiŚ.2.3/3/2016, zwanej dalej „Przedmiotem 

umowy” zgodnie z ofertą z dnia …………………….stanowiącą załącznik do umowy.  

2. Zakres przedmiotu umowy winien być opracowany i złożony zgodnie z wytycznymi 

dostępnymi na stronie internetowej NFOŚ  (http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-

programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-

sciekowa-w-aglomeracjach/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-

gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html) dla przedmiotowego konkursu.  

 
§2. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, 

techniczny i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html


3. Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej 

staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie 

działalności. 

4. Umowa obejmuje również: 

a) Na etapie aplikowania o środki zewnętrzne współdziałanie Wykonawcy za 

pośrednictwem Zamawiającego z Instytucją oceniającą, 

b) Wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w 

zakresie przedmiotu umowy, których realizacja będzie wymagana oraz 

interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zadania czy innych 

dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę na potrzeby kompleksowej realizacji 

zadania, w przypadku wezwania Instytucji oceniającej do złożenia poprawek, 

wyjaśnień, uzupełnień itp. Po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia 

i zapłacie za jego wykonanie. 

c) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odpowiednich korekt zarówno we 

wniosku o dofinansowanie jak i w studium wykonalności i aktualizacji powyższych 

dokumentów, będących przedmiotem zamówienia, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny formalnej i 

merytorycznej projektu i uzyskaniu dofinansowania, dokonane przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej także w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia takich poprawek , uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 

przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie 

 

§3. 
Zobowiązania Zamawiającego 

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
 
1) Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy; 

2) Dostarczenia będących w jego posiadaniu materiałów i informacji niezbędnych do 

realizacji przedmiotu Umowy w terminie do  5 dni roboczych od dnia wystąpienia 

przez Wykonawcę o ich udostępnienie; 

3) Przekazania materiałów, o których mowa w pkt 2.  w formie elektronicznej (e-mail) 

lub papierowej (pisemnej); 

4) Wyznaczenia do współpracy z wykonawcą osób niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy; 

5) Przekazania otrzymanych uwag instytucji oceniającej w ciągu 2 dni od daty wpływu 

pisma z uwagami do Zamawiającego; 

6) Terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 

 
§4. 

Terminy wykonania umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot zamówienia w terminie 

do dnia  

- studium wykonalności: 24.02.2017 r. 
- wniosku o dofinansowanie: 27.02.2017 r. 
2. Za dochowanie terminu umowy uważa się przekazanie sporządzonego przedmiotu 

umowy w czterech kompletnych egzemplarzach w formie papierowej w formacie A4 



oraz wersji elektronicznej (plik PDF wniosku oraz xml- wygenerowany z Generatora 

wniosków o dofinansowanie) na nośniku elektronicznym. 

3. Przedmiot Umowy będzie kompletny, sprawdzony, uzgodniony z Zamawiającym 

zgodnie z wytycznymi programu. 

4. Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie będą opracowane w języku 

polskim. 

 
§5. 

Odbiór 
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy 

będzie protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez 

Strony umowy. 

3. Zamawiający dokona czynności odbiorowych, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej wersji dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust 1. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do wprowadzenia uwag/usunięcia 

wad stwierdzonych i wniesionych przez Zamawiającego w toku czynności 

odbiorowych w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. 

5. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia dokumentu do 

odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie 

potwierdzone, iż zgłoszony do odbioru dokument nadaje się do odbioru. W 

przeciwnym wypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę 

faktycznego wykonania ostatecznej wersji dokumentu (zgodnie z datą protokołu 

odbioru). 

6. Protokół odbioru podpisany przez Strony umowy będzie stanowił podstawę do 

wystawienia faktury. 

7. Podpisanie końcowego protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenie braku wad 

fizycznych i prawnych opracowania będącego przedmiotem umowy. 

8. Z dniem podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą wszelkie 

prawa do będącego przedmiotem umowy opracowania w rozumieniu ustawy o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§6. 

Zasada płatności. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot umowy w formie zryczałtowanej, na 

ogólną kwotę netto ……………………………………. (słownie:…….……………………….), plus 

podatek VAT w wysokości……………………. wraz z podziałem: 

- studium wykonalności: netto ……………………………………. 
(słownie:…….……………………….), plus podatek VAT w wysokości……………………. 

- wniosku o dofinansowanie: netto ……………………………………. 
(słownie:…….……………………….), plus podatek VAT w wysokości……………………. 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez 

cały okres obowiązania umowy. 



3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do 

egzemplarzy przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie 

wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie, czyli 

obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania 

Przedmiotu umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia za Przedmiot umowy nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze 

przez Zamawiającego, według zasad określonych w § 5  

5. Faktura VAT za Przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

Nr konta Wykonawcy…… 

6. Wykonawca wystawi faktury na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie 
Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4a; 18-500 Kolno. 

 
 

§7. 
Kary umowne i wypowiedzenie umowy 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

 Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy – licząc od terminu 

określonego w § 4 ust. 1, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.  

 Za zwłokę w usunięciu wad/wprowadzeniu uwag w Przedmiocie umowy 

stwierdzonych przy odbiorze- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad, o którym mowa w § 5 ust. 5, 

 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 

ust. 1 umowy, 

 Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

Wykonawca odpowiedzialność,  w  wysokości   10  %  wynagrodzenia  brutto 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, 

 Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi 

odpowiedzialności  Wykonawca, w   wysokości   10   %   wynagrodzenia   brutto 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy na rzecz Wykonawcy 

3. Zamawiający może odstąpić  od umowy w następujących przypadkach: 

a) Nie dotrzymywania warunków umowy przez Wykonawcę 

b) Rażących naruszeń obowiązujących przepisów prawnych 

c) Jeżeli wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie Przedmiotu umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

 
§ 8. 



Zmiana postanowień umowy 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 

 Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek 
działania siły wyższej, 

 Zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a  
 mających istotny wpływ na realizację umowy, 

 Zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 
 Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie 

uzasadnić i udokumentować istnienie przesłanki tej zmian 

 
§ 9. 

Prawa autorskie 
1. Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być 

udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obejmujących prawo do korzystania i 

rozporządzania pracą na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia 

niniejszej umowy, a szczególności do: 

1) Korzystania z przedmiotu umowy na własny użytek Zamawiającego; 

2) Wielokrotnego publikowania przedmiotu umowy; 

3) Rozpowszechniania; 

4) Wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim; 

5) Wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputer; 

6) Wprowadzania do obrotu. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, wyczerpuje w całości roszczenia 

Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do przedmiotu umowy. 

 
§10. 

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania 
sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§11. 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
            
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 
 
…………………………………………………..                               ………………..………………………… 
 
 



 
 
 
                                                    
Załączniki: 
1. Ogłoszenie wraz z załącznikami z dnia…………. 

2. Oferta Wykonawcy z dnia……………………. 

 
 

 


