
I Zala,czniknr 1 FoRMuLARz OFERTOwY

pieczec Oferenta
,., '...,...........

nazwa oferenta
.....................................................................................................................................................................................

adres
Nr tel/fax ....................................................
sklada oferte dla

ZARZADU POWIATU POZNANSKIEGOW POSTIiPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

ZAPYTANIAO CEm; NA:

CENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

netto zl
% Vat zl

brutto zl
(slownie: )
1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami przystapienia do przetargu okreslonymi w siwz i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz uzyskalismy niezbedne infonnacje do przygotowania oferty.
2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówien
publicznych tzn. 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
3.0swiadczamy, ze zalaczony do dokumentacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i tenninie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
4.W przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian.
Proponowane zmiany:

.................................................................................
,........................................................................................................................................................................

........................................
S.Oswiadczamy,ze wszystkie zalaczone kopie dokumentów sa zgodne z oryginalami.
6.0swiadczamy, ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do jej podpisania w miejscu i
tenninie wskazanym przez Zamawiajacego.
7.0swiadczamy, iz posiadamy konto bankowe w:
... ... ... ... ... ..........

Nr ...................................

8.0swiadczamy, ze nasza oferta sklada sie z stron, slownie:
...................................................................................................................................
Do niniejszej oferty zalaczamy wymagane w SIWZ nastepujace dokumenty:
1)...................................................................
2)..................................................................
3).............................................................

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



Zall\cznik nr 2

pieczec oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTIjPUJA,C DO UDZIALU W POST:EPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBUCZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENFi NA:

Oswiadczam ze:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawcanie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwopopelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;



10)wykonawców,którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1
pkt 1-3.

2. Z postepowaniao udzielenie zamówieniawyklucza sie równiez wykonawców,którzy:

1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonychprzez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonegopostepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



UMOWA

Zawartadnia 2004 roku w Poznaniu pomiedzy:

PowiatemPoznanskimz siedzibaw Poznaniu ul. Jackowskiego 18,NIP 781-16-19-671
reprezentowanymprzez Zarzad, w imieniuktórego dzialaja:

l.Jan Grabkowski- Starosta Poznanski,
2.TomaszLubinski - Wicestarosta

Zwanymw dalszejczesciumowy"Zamawiajacym"
a
... ................................................................

...................................
reprezentowanymprzez:

"""'" "" ... ... ,

zwanymw dalszejczesciumowy" Wykonawca"

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o
cene zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych(Dz. U.
Nr 19, poz. 177, z pÓZIl.zm.)

§ l

l. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, przedmiot umowy jakim jest
doradztwo finansowe i pomoc w zakresie finansowania dzialan termomodernizacyjnych
prowadzonychprzez Powiat dla zespolów budynków wchodzacychw sklad:
a. Zespolu Szkól w Rokietnicy,ul. Szamotulska24,
b. Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owinskach, pl.

Przemyslawa9,
c. Osrodka WspomaganiaRodziny w Kobylnicy,ul. Poznanska 63,
d. LiceumOgólnoksztalcacew Kórniku, ul. Poznanska 2,
e. Zespolu Szkól Zawodowychw Swarzedzu, ul. Podgórna 12,
f. Zespolu budynków Domu Dziecka w Kórniku - Bninieul. Blazejewska 63,
g. Zespolu Szkól w Mosinie,ul. Topolowa 2,
h. Liceum Ogólnoksztalcacew Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,
i. Zespolu Szkól w Bolechowie,ul. Obornicka l,
j. ZasadniczejSzkolyZawodowej w Murowanej Goslinie,ul. Szkolna l,
k. SiedzibyStarostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
l. Osrodka Szkolno- Wychowawczegow Mosinie,ul. Koscielna2.

2. W zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 umowy mieszcza sie
szczególnosci:
. opracowanie montazu finansowego dla dzialan energooszczednych Powiatu wraz z

przygotowaniemoraz wypelnieniemwniosków o dofinansowanie,
. opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych,
. wyliczenie oszczednosci w zuzyciu ciepla,
. wyliczenieefektu ekologicznego,
. skompletowanie,wspólnie z przedstawicielamiZamawiajacegozalacznikówdo

wniosków,
. opracowanie harmonogramurealizacjidzialantermomodernizacyjnychw poszczególnych

obiektach, pod katem uzyskaniaefektu ekologicznego,umozliwiajacegopozyskanie
preferencyjnegofinansowania.

w
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§2

1. Wykonawcazobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy, o którym mowa w §l umowy w
tenninie4 miesiecyod daty podpisaniaumowy.

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie wykonac zalaczniki do wniosków, o których mowa w § 1
umowyw tenninie 1 miesiacaod daty podpisaniaumowy.

§3

l. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty ustalonego w umowie wynagrodzenia z tytulu
calosci prac objetych niniejsza umowa, w wysokosci .zl netto ( slownie:

), plus naleznypodatek VAT (22%).
Platnosc nastapi w terminie 14 dni po otrzymaniu refundacji pierwszej faktury, w ramach
przyznanegopreferencyjnegodofinansowania.

2. Ponadto, Zamawiajacy zobowiazuje sie do zaplaty wynagrodzenia z tytulu przyznanego
umorzenia w ramach udzielonej pozyczki lub otrzymanej w jej miejsce dotacji w ramach
preferencyjnego finansowania pozyczki w kwocie , zlotych (slownie:
""""""""""""" zlotych) za kazdy procent umorzenia kwoty przyznanej pozyczki
powyzej pietnastu procent.
Platnosc z tego tytulu nastapi w terminie nie pózniej niz 14 dni po otrzymaniu decyzji o
przyznaniuumorzenialub dotacji.

3. Postanowienia §3 pkt 2 nie dotycza premii termomodernizacyjnej przyznanej na podstawie
Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o wspieraniu przedsiewziec termomodernizacyjnych(Dz. U.
nr 162 poz. 1121).

4. Platnosc uiszczana bedziena konto. .......w banku: na nr:... .. .... ...... .. ...

§4

l. W razie niewykonania prac w ustalonym terminie z przyczyn, za które odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca, Zamawiajacy moze zadac kary umownej w wysokosci odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki liczonej od wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust. 1
umowy.

2. W razie wystapienia z winy Wykonawcy zwloki w wykonaniu opracowania, o którym mowa
w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze wyznaczyc Wykonawcy dodatkowy termin
wykonania opracowania z zachowaniemprawa do naliczeniakary umownej.

3. W przypadku wystapienia opóznienia w platnosciach, za które wine ponosi Zamawiajacy,
Zamawiajacydoliczy do wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. l, 2 ustawowe odsetki.

§5

l. Wykonawca ma prawo powierzyc wykonanie prac objetych Umowa wybranymprzez siebie
podwykonawcomza zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za czynnosci wykonane przez
podwykonawcówjak za swoje wlasne.

§6

2



Wszelkie zmiany i uzupehrienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§8

Wszelkie spory mogace wyniknac w trakcie realizacji niniejszej umowy, których nie da sie
rozstrzygnac na drodze polubownej rozstrzygac bedzie wlasciwy miejscowo Sad powszechny dla
Zamawiajacego.

§9

Umowe sporzadzono w czterechjednobrzmiacychegzemplarzachpo dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

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