
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

NIE  PRZEKRACZAJ ĄCEJ RÓWNOWARTO ŚCI KWOTY 14.000 EURO 

 Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie   
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 
wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na wykonanie:   
 
sprzedaży wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR. 
 
Przedmiotem zamówienia jest : zakup wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR w ilości 
75 ton z dostawą do miejscowości Dmosin, powiat brzeziński.  

 
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w umowie stanowiącej załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;  

    
       Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2012r. 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie. 

 
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami  
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%;  
 
Oferty  według załączonego wzoru należy składać do dnia 14 października 2011r. do godz. 
11:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 3 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego pokój 
nr 6;  
 
Dmosin, dnia 12.09.2011r.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                       Załącznik nr 1 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

 
…………………………………. 
NIP ……………………………………………… 
REGON …………………………………………               
Nr tel. ………………………………………….. 
e-mail: …………………………………………. 

 
 

                                                            O F E R T A 
 
W związku z zapytaniem ofertowym składam ofertę na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

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

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

cena za 1t.wraz z transportem netto ………………… zł,(słownie złotych nett 
……………………………………………………………………………………….) 

cena za 1t wraz z transportem brutto ………………… zł, (słownie złotych brutto 
……………………………………………………………………………………….) 

cena za realizację całego zamówienia netto ......................zł,  
   ( słownie złotych netto 
...........................................................................................................................................) 
  cena  za realizację całego zamówienia brutto ........................zł.  
     ( słownie złotych brutto 
.........................................................................................................................................) 
Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na zapłatę przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych przez 

Zamawiającego. 

 

Ofertę  przesyła w formie …………………………………. 

 

 

Dnia ............................................ r.                                      . 

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

(podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Załącznik nr 4) 
UMOWA Nr       /11 

 
W dnia 17 października 2011 r. w Dmosinie pomiędzy Gminą Dmosin , zwaną dalej 
Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Danutę Supera - Wójta Gminy Dmosin 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Urszuli Radzikowskiej, 
a  
 
 
 
 zwanymi dalej „Wykonawcą” , 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy do miejscowości Dmosin, 

powiat brzeziński, a Zamawiający zobowiązuje się do zakupu wraz z dostawą soli 
drogowej luzem gat. DR, zwanej w dalszej treści umowy "materiałem", w ilości nie 
większej niż 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) ton . Dostawy będą realizowane na 
podstawie indywidualnych zamówień dokonywanych przez Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Materiał, o którym mowa w ust. 1 będzie przeznaczony do zimowego utrzymania 
dróg gminnych. Szczegółowe parametry materiału będą każdorazowo określane w 
składanym zamówieniu. 

3. Umowa wiąże strony w okresie od dnia  20 października 2011r. do dnia                     
31 marca 2012 r. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „materiał” w ilości 
wcześniej zamówionej telefonicznie przez Zamawiającego. Zamówienie złożone 
telefonicznie powinno być potwierdzone przez Zamawiającego faksem przesłanym 
na numer telefonu ……………………………. .  

2. Do dokonywania zamówień oraz do odbioru materiałów upoważniony jest w imieniu 
Zamawiającego Pan Andrzej Świniarski. 



3. Materiał będzie dostarczony Zamawiającemu miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przesłania zamówienia 
faksem.  

 
§ 3 

1. Ceny jednostkowe za materiał zostały określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej 
załącznik i integralną część umowy i są niezmienne w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. 

2. Cena całkowita za sprzedaż materiału będącego przedmiotem umowy  nie 
przekroczy kwoty: 
netto: ………………………..zł (słownie złotych: …………………………),  
podatek 23 % VAT ………………zł (słownie złotych: 
………………………………………), brutto: …………………………….zł 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………..). 

 
§ 4 

Zamawiający, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, może nie zamówić materiału 
w ilości maksymalnej, o której mowa w § 1 umowy, a Wykonawcy nie przysługują 
wobec Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu sprzedaży mniejszej ilości materiału niż 
ilość maksymalna określona w § 1. 
 

§ 5 
1. Strony będą się rozliczać na podstawie faktur wystawionych zgodnie z ilością  
sprzedanego materiału wskazanego na dokumencie WZ podpisanym przez osobę 
upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru materiału po każdej dostawie. 
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT wyłącznie na podstawie 
podpisanego przez obie strony, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru. Protokół winien w 
szczególności kwitować odbiór materiału co do terminu jego dostawy, ilości oraz jakości 
dostarczonego materiału. 
2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto  
    …………………………………………………………………………………………. 
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi 
przelać na wskazane w ust. 2 konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 2% ceny całkowitej brutto określonej w § 3 ust. 2, w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 
2) 0,5% ceny całkowitej brutto określonej w § 3 ust. 2 za nie postawienie materiału 
do dyspozycji Zamawiającego w terminie określonym w zamówieniu - za każdy 
dzień zwłoki.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na 
podstawie Kodeksu cywilnego. 
3. Za sprzedaż materiału niezgodnie z zamówieniem strony uznają zarówno braki 
ilościowe tego materiału, jak i jego braki jakościowe oraz niezachowanie umówionego 



terminu postawienia materiału do dyspozycji Zamawiającego.  
 

§ 7 
Wykonawca jest obowiązany wydać Zamawiającemu deklarację zgodności z Polskimi 
Normami na oferowany przedmiot zamówienia. 
 

§ 8 
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana ta dotyczyć 

będzie okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia 
postępowania lub zawierania umowy albo gdy zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. W szczególności Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 
§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 10 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z których 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający a 1 egz. Wykonawca 
 
 
Zamawiający        Wykonawca 
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