Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Pieczątka firmowa
................................dnia................2016r

Formularz ofertowy
I.

DANE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA:

1.Pełna nazwa ..................................................................................................................
2. Adres ...........................................................................................................................
NIP ....................................................... REGON ...........................................................
TEL. .....................................................FAX...................................................................
Mail ………………………………………………..

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony ogłoszony przez MCSW „Elektrownia” w Radomiu ul. Kopernika 1 na:
„Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oferujemy dostawę samochodu (1 szt) ………………… marki……………….. (o parametrach wskazanych w zał. nr 1) za cenę brutto zł. ………………….. słownie:…………………
w tym podatek VAT …………
2. Zaoferowany samochód posiada następujące parametry podlegające ocenie:
1) Okres gwarancji mechanicznej bez limitu przebiegu km –………………..m-cy.
2) Okres gwarancji na urządzenia i instalacje chłodnicze – ………… m-cy
3) Średnie spalanie oferowanego auta na 100 km :-………………l/100 km
3.Termin dostawy samochodów – do 09.12.2016 roku,
4. Dysponuję autoryzowanym serwisem w odległości nie większej niż 100 km od siedziby
Zamawiającego - tj. ………………………………………………………(podać adres).
Serwis jest uprawniony do świadczenia usług gwarancyjnych samochodu jak i dla wykonanej
zabudowy.
5. Warunki gwarancji pojazdu będą respektowane zgodnie z zaleceniami producenta, natomiast
naprawy gwarancyjne dotyczące zabudowy, będą trwać nie dłużej niż 30 dni od daty podstawienia
samochodu na naprawę do Serwisu, we wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą terminie. Po tym
terminie, okres gwarancji na zabudowę zostanie wydłużony o czas niesprawności samochodu.
6. Realizację części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy/ nie zamierzamy powierzyć
podwykonawcy* w następującej części zamówienia
.............................................................................................................................................
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7. Oświadczamy, że postanowienia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
wymienionych w Załączniku Nr 3 w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
8. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w ofercie są prawdziwe i
dokładne w każdym szczególe.

OFERTA wraz z załącznikami zawiera łącznie: ........... ponumerowanych, parafowanych
stron.

……………………………………………
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu __ _____ 2016 roku w Radomiu pomiędzy:
Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” z siedzibą w Radomiu
przy ul. Kopernika 1, NIP 948-242-36-13, REGON 140418633, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury - księga rejestrowa nr RIK/29/06, zwanym w dalszej części umowy
„Kupującym”, reprezentowanym przez:
Włodzimierza Pujanka - dyrektora
a
__________________________________
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”
reprezentowanym przez:
________________________________________

§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki __________ model
________ o numerze identyfikacyjnym VIN ___________, zwanego w dalszej części
umowy „samochodem”.
2. Sprzedający oświadcza również, iż samochód wyprodukowany został w 2016 roku, jest
nowy, przez co strony rozumieją, że nie był zarejestrowany, ani eksploatowany. Samochód posiada następujące parametry techniczne: _______________.
3. Wyposażenie samochodu stanowią: ______________________________________
§ 2.
Umową niniejszą Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1, za cenę
_______________________.
§ 3.
1. Wydanie kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu _____________ na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.
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2.

1.

2.

Sprzedający wyda Kupującemu wraz z samochodem 2 komplety kluczy (pilotów/kart)
umożliwiających uruchomienie samochodu oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
§ 4.
Zapłata ceny nastąpi przelewem w terminie 14 dni po doręczeniu Kupującemu faktury
VAT, na rachunek bankowy Sprzedającego w Banku ____________________ nr rachunku
_________________________ przy czym za datę zapłaty uważany będzie dzień złożenia
polecenia przelewu przez Kupującego.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru o którym mowa w § 3 ust. 1

§ 5.
1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości przedmiotu sprzedaży na warunkach
określonych w gwarancji producenta samochodu, stanowiącej załącznik do niniejszej
umowy, na okres:
a) Gwarancja mechaniczna - ……………………… lata bez limitu kilometrów
b)

Gwarancja na powłokę lakierniczą - ………………. lata, bez limitu kilometrów

c)

Gwarancja na perforację nadwozia – ……………………lata bez limitu kilometrów

d)

Gwarancja na wykonaną zabudowę – ………………… lata bez limitu kilometrów

Warunki gwarancji pojazdu będą respektowane zgodnie z zaleceniami producenta, natomiast naprawy gwarancyjne dotyczące zabudowy, będą trwać nie dłużej niż 30 dni od daty
podstawienia samochodu na naprawę do Serwisu, we wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą terminie. Po tym terminie, okres gwarancji na zabudowę zostanie o czas niesprawności samochodu.
3. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z tym, że okres rękojmi strony zrównują z okresem gwarancji mechanicznej.
2.

§ 6.
Sprzedający zapewnia Kupującemu serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny (po upływie
okresu gwarancji) oraz wykonywanie okresowych przeglądów samochodu obejmujących
także wymianę elementów i materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, oleje, uszczelki,
smary, klocki hamulcowe itp., zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

1.

2.

3.

§ 7.
W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu sprzedaży w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 , Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,1%
ceny sprzedaży za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,01% ceny sprzedaży za
każdy dzień opóźnienia.
Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego za-
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strzeżone kary umowne.

§ 8.
W razie opóźnienia w zapłacie ceny Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki za opóźnienie
w wysokości ustawowej.
§ 9.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.

2.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
Spory związane z niniejszą umową rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.

§ 11.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Sprzedający

Kupujący

