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                                                            Załącznik Nr 2 do Regulaminu Udzielania Zamówień 
 z BudŜetu Miasta Sokołów Podlaski poniŜej 14 tys euro 

 
FD.042.2-3/2013   
 

Sokołów Podlaski, dnia 29 sierpnia 2013 r. 

 
 
Miasto Sokołów Podlaski zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 
„Dostawa pomocy do zajęć muzycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. 
gen. Stanisława Brzóski dla potrzeb projektu p/n. Aktywna indywidualizacja nauczania 
i wychowania w Sokołowie Podlaskim”, jako zamówienia poniŜej 14 tys. euro 
 
1. Opis sposobu przygotowania ofert cenowej: 
1.1 naleŜy ją złoŜyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub elektronicznie  
1.2 na kopercie naleŜy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy 
oraz napis: 
propozycja cenowa na zadanie pn.: „ Dostawa pomocy do zajęć muzycznych dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski dla potrzeb 
projektu p/n. Aktywna indywidualizacja nauczania i wychowania w Sokołowie 
Podlaskim” 
1.3 ceny w niej podane mają być wyraŜone cyfrowo i słownie, 
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, 
1.5 ma obejmować całość zamówienia. 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Ilość oraz rodzaj potrzebnych materiałów winny być toŜsame z opisem zawartym w 
formularzu cenowym lub równowaŜne. 
3. Wymagany termin realizacji umowy: do 4 tygodni  od podpisania umowy  
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  
Cena – 100%. (jeŜeli będą miały zastosowanie inne kryteria to naleŜy podać jakie) 
5. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 
1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru, 
2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do 
występowania w obrocie prawnym wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert  (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta) – 
jeŜeli posiada, 
3/ oświadczenie oferenta (na załączonym druku), Ŝe spełnia następujące warunki: 
a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek takich uprawnień, 
b/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 



d/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej oferty  cenowej: 
W cenę oferty naleŜy wliczyć: 
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cena podana przez oferenta za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres waŜności 
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 
propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniŜszej 
cenie. 
 
7. Miejsce i termin złoŜenia  oferty cenowej: 
Ofertę cenową naleŜy złoŜyć w terminie do dnia 13 września 2013 r, do godz. 10:30 
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, 
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski. lub elektronicznie na adres: e-mail: 
j.celinski@sokolowpodl.pl   
Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyŜej zostanie zwrócona 
zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez 
siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 
 
8. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 
Otwarcie złoŜonych ofert cenowych nastąpi w dniu 13 września 2013r. o godz. 10:40 
w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta I piętro  
 
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 
Jakub Celiński – Inspektor ds. Funduszy i dotacji zewnętrznych, tel. 025 781 75 13 
 
10. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty  cenowej wybrany  oferent ma 
podpisać umowę  w siedzibie zamawiającego 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złoŜonej oferty cenowej.  
 
 
    .....................................................................                                                               
                /przygotował (a)/                                                                                                
             Jakub Celiński          
 
 
 
W załączeniu: 
1. Wzór druku dla „oferty cenowej”. 
2. Wzór umowy.  
3. Wzór oświadczenia                                                             



 
 

.........................................                                      
(miejscowość, data) 

................................................................... 
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 
tel. ........................... fax ........................... 
NIP............................................................. 
ul. ............................................................... 
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                                                BURMISTRZ M IASTA SOKOŁÓW PODLASKI  
                                                                        ul. Wolności 21 
                                                              08-300   Sokołów Podlaski  
 

OFERTA CENOWA Nr …… 
 
Odpowiadając na zaproszenie do złoŜenia oferty  cenowej na zadanie pn.: 

„Dostawa pomocy do zajęć muzycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. 
gen. Stanisława Brzóski dla potrzeb projektu p/n. Aktywna indywidualizacja nauczania 
i wychowania w Sokołowie Podlaskim” 
1. Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym za kwotę w wysokości 

.......................................zł brutto  (słownie: ............................................................................... 

...........................................) wraz z obowiązującym podatkiem VAT,  

 
2. Oświadczam, Ŝe zawarte w „zaproszeniu do złoŜenia oferty cenowej” warunki umowy 
akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na ww. 
warunkach. 
 

3.  Numer rachunku bankowego wykonawcy: ………….…………….......................................  
na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 
 

4. Załącznikami do propozycji są dokumenty i załączniki wymienione w ust. 5 zaproszenia. 

 
 ……………………….………………….. 

                                                                                                                                               Podpis i pieczątka wykonawcy 
                                                                                                                                               lub osoby upowaŜnionej 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

.........................................                                                                                                  
(miejscowość, data) 

................................................................... 
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres) 
tel. ........................... fax ........................... 
NIP............................................................. 
ul. ............................................................... 
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                                                        Miasto Sokołów Podlaski 
                                                                            ul. Wolności 21 

                                                                 08-300 Sokołów Podlaski 
 
 

 
 

O Ś W I A D C Z A M, Ŝe  
 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

 

 
 
 

..................................................................               
                /podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień 
 z BudŜetu Miasta Sokołów Podlaski poniŜej 14 tys euro 

 
 
 

 
 

Umowa Nr ....../2013 – wzór 
zawarta w dniu ......................... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy M IASTEM SOKOŁÓW 

PODLASKI , ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-15-44-856  

reprezentowanym przez: 

1. P. BOGUSŁAWA KARAKUL Ę                  - BURMISTRZ Miasta  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”, a firmą ............................................ 

.............................................. reprezentowanym przez: 

1. .............................................              - …………… 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”  na podstawie dokonanego przez 

Zamawiającego wyboru oferty. 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm), zgodnie z Zarządzeniem 
Burmistrza  Miasta Sokołowa Podlaskiego Nr 111/2009 z dnia 12 października 2009 roku. 
 

§ 2 
 Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia pomocy do zajęć muzycznych dla 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski dla potrzeb projektu p/n. 
„Aktywna indywidualizacja nauczania i wychowania w Sokołowie Podlaskim”, zgodnie 
z załączonym do oferty formularzem cenowym będącym integralną częścią niniejszej umowy.  

§ 3  
 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia o którym mowa w § 2 w 
terminie  ……….. roku 
  

§ 4 
 1. Rozliczenie za dostawę przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
wystawionej przez Dostawcę. 

 2. Termin zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1 ustala się na 21 dni od daty 
doręczenia jej Zamawiającemu.   
 
 3. Za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, Dostawca moŜe naliczać 
odsetki ustawowe. 

 4. Koszty dostarczania przedmiotu umowy obciąŜają Dostawcę.  

            5. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za 
dostawę  ………………………… 
 

§ 5 
 1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi …………zł. (słownie: 
………………………………………………. 00/100) wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 
z zastrzeŜeniem ust. 2.  

 2. Dostawca oświadcza, Ŝe nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z 
tytułu  zamówienia mniejszej ilości materiałów niŜ określonej w załączniku do umowy. 



§ 6 
 1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy 
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów 
oraz następujących wysokościach: 

 
1) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a/ za zwłokę w oddaniu  przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie w 
wysokości 500 zł za kaŜdy dzień zwłoki; 
opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy określonym w umowie w wysokości 500 zł za 
kaŜdy dzień zwłoki; 

 
b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 

10 %  wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1.  
 
2) Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną: 
    a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Dostawcy w wysokości 10 % 
wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 1.  
 
 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§  7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem niewaŜności jedynie 
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upowaŜnionych przedstawicieli obu stron. 
 

§ 9 
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej 
ze stron. 
 

§ 11 
 Wykaz załączników do umowy: 
1.Formularz cenowy –„Dostawa pomocy do zajęć muzycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 
ks. gen. Stanisława Brzóski dla potrzeb projektu p/n. Aktywna indywidualizacja nauczania i wychowania 
w Sokołowie Podlaskim” 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                 DOSTAWCA 
 
 
   1. ........................................                                                1. .......................................... 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Dostawa pomocy do zajęć muzycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej  
Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski dla potrzeb projektu p/n. Aktywna 

indywidualizacja nauczania i wychowania w Sokołowie Podlaskim 
 

Nazwa produktu ilość 
szt. 

Cena 
jednostk

owa 

Wartość 
brutto 

1.Pomoce  do zajęć muzycznych – gitara akustyczna  

Rozmiar: 4/4 ( pełnowymiarowa) 
Ilość progów: 18  
Struny: nylonowe 
Klucze: klasyczne 
Płyta wierzchnia: bassowood 
Boki i tył: agathis 
Gryf: solidwood 
Podstrunnica: drewno klonowe 
Rozetka: malowana 
Wykończenie: lakierowe, wysoki połysk 
Kolor: naturalny,  
Pokrowiec gratis      

6 szt.    

2. Pomoce  do zajęć muzycznych –dzwonki  
Dzwonki chromatyczne, posrebrzane 
Skala: 25 tonów G-G 
Długość: 40 cm 
Waga: 1,4 kg, w zestawie 2 pałki i futerał                                                  

12 szt.   

3. Pomoce  do zajęć muzycznych – zestaw 
instrumentów perkusyjnych 
Skład zestawu: 
 4 trójkąty z pałeczkami, 
krowi dzwonek, 
2 pary klawesów,agogo, 
agogo podwójne, 
agogo z efektem guiro, 
kastaniety, 
para drewnianych marakasów, 
2 pary czyneli marszowych w 2 rozmiarach, 
2 jajka grzechotki, 
drewniany tamburyn, 
drewniany tamburyn na rączce, 
bębenek, 2 janczary na nadgarstki 

1kpl.   

Razem  
 

 
 
 



 

 

 

 

 



 
 
 


