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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
/szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro/ 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, tel. 81 50-20-143 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ROBOTA BUDOWLANA): 

Modernizacja szlaku rowerowego, poprzez stworzenie nowego z istniejących na terenie gminy 

szlaków, budowie nowych odcinków łączących istniejące szlaki. Nowopowstały szlak będzie 

połączony ze szlakiem zielonym prowadzącym do Gminy Garbów w miejscowości Ługów, oraz ze 

szlakiem czerwonym Lublin-Nałęczów-Kazimierz, wytyczonym przez Urząd Marszałkowski w 

miejscowości Dąbrowica.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej.  

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
do dnia 30-06-2018r. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (DO WYBORU PRZEZ   

      WYKONAWCĘ): 
1. Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna , ul. Chmielowa 3 , pok. nr 18   

    (sekretariat) 

2. E-mail: przetargi@jastkow.pl  

3. Oferty należy złożyć do dnia 07-05-2018r. do godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-05-2018r. o godz. 10:15 w pok. nr 2a. 

5. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu. 

6. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik wykonawcy lub wykonawców należy dołączyć do oferty  

    stosowne pełnomocnictwa. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Osoba merytorycznie odpowiedzialna za prowadzenie sprawy – inspektor ds. drogownictwa  

    Marcin Zarzeka 

2. Kryterium oceny ofert: 100% cena. 

3. Pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy przesyłać pisemnie lub mailem na  

    adresy podane w pkt. IV najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na  

    pytania będą zamieszczane niezwłocznie (najpóźniej na  2 dni przed upływem terminu składania  

    ofert) na stronie internetowej zamawiającego.   

5. W przypadku składania oferty w formie pisemnej sugeruje się umieszczenie jej w kopercie z  

     napisem OFERTA – Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastków poprzez budowę  

http://www.jastkow.lubelskie.pl/
mailto:poczta@jastkow.pl
mailto:przetargi@jastkow.pl


    i rozbudowę szlaków pieszych i rowerowych. Nie otwierać przed 07-05-2018r. godz.10:15 

6. Wybrany wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć kosztorys na    

    wykonanie zadania zgodny z dokumentacją projektową.  

7. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  

    strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów  

    Wiejskich na lata 2014–2020. Cel operacji: „Utworzenie i rozbudowa 1 sieci szlaków pieszych i  

    rowerowych na terenie Gminy Jastków poprzez modernizację i połączenie w jeden szlak  

    rowerowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jastków” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zamówienie nr SI.271.24.2018.CT 

 

 

 

 
(pieczęć firmowa) 

 

OFERTA  
WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY JASTKÓW POPRZEZ 

BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SZLAKÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH 

 

 

 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………... 

 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

 

Numer telefonu ………………………….… Numer faxu ….…………….….……………….. 

 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

 

CENA BRUTTO  (zł)   …..……………….…. w tym PODATEK VAT ………………………… 

 

 

 
Podana oferta cenowa w przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą jest      

ceną brutto (zawierającą podatek VAT), a w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności 

gospodarczej obejmuje również wszystkie koszty zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy 

(składki ZUS, podatek dochodowy). 

 

 

 
…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 

(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/projekt umowy jaka będzie zawarta z wybranym wykonawcą/ 

 

Umowa o roboty budowlane nr  
 

zawarta w dniu  ……….2018r. pomiędzy Gminą Jastków, z siedzibą  21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. 

Chmielowa 3,  reprezentowaną przez:  Wójt Gminy Jastków – Teresę Kot, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy – Małgorzaty Kamińskiej,  zwanego w dalszej części umowy "Zamawiającym",  
a 

…………………………………………………………. …………… w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” 

 

Umowę zawiera się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§1 

1. Zamawiający  zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się ………………… 
2. Roboty budowlane Wykonawca wykona zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją techniczną, 

warunkami technicznymi oraz z należytą starannością. 
 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do ……………….. 
  

§3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………….zł  brutto w tym podatek VAT  

…..zł. 

 
§4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy  będzie  dokonane fakturą  po     

     wykonaniu odbioru końcowego robót  - faktura płatna w ciągu 30 dni  od  daty otrzymania.  

2. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) atesty oraz świadectwa wbudowanych materiałów 

b) oświadczenie Wykonawcy, że roboty określone w umowie zostały wykonane zgodnie z  

    umową i warunkami technicznymi wykonanych robót 
c) dokument gwarancyjny 

2. Podstawą odbioru robót jest spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 2.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia     

    przez Wykonawcę. 
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przelewem  na konto wskazane na fakturze.  

5. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca może żądać odsetek ustawowych.  

 

§5  

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. 
 2. Wady fizyczne ujawnione lub powstałe w czasie okresu gwarancyjnego stwierdzone protokolarnie  

      Wykonawca usunie na  własny koszt w terminie ustalonym w protokole komisji. 
 3. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający bez     

      uprzedzenia Wykonawcy zleca ich wykonanie na jego koszt. 
 

§6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie wykorzystując do tego materiały, które  

odpowiadają obowiązującym normom  i  posiadają odpowiednie  atesty. 

2. Wykonawca winien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wymagany do 

realizacji zamówienia. 

 
§7 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec osób trzecich za ewentualne skutki    

nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas realizacji zamówienia i zawinionych z jego  

powodu. 



 

§8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 umowy 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu ustalonego w § 2 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  

    Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 umowy 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody. 
4. Kary kumulują się.  

 

§9 

1.    Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na   piśmie  

       pod rygorem nieważności. 
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że  

       konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili    

       zawarcia umowy. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności    

        powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  

       przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać  

      wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
5. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić gdy: 

a) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy i mimo 

wezwania przez Zamawiającego nie realizuje przedmiotu umowy 

b) Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z obowiązującymi normami oraz umową i nie 

reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące zmian sposobu wykonywania umowy 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć na w terminie 30 dni od powzięcia  

       wiedzy o okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 
 

§10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy obowiązującego 

prawa, m. in. Kodeks cywilny oraz ustawa Prawo budowlane. 
 

§11 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 

 

 

 

 


