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Załącznik nr 1 do SIWZ CK.272.3.2011 r.  
 

 

Nazwa Oferenta ................................. 
Adres Oferenta ................................... 
Numer regonu .................................... 
Powiat / Województwo .................................... 
............................................................ 
/nr telefonu wraz z numerem kierunkowym/ 

 
 
       Cmentarz Komunalny 
       42-210 Częstochowa 
       ul. Radomska 117 
 
 

O f e r t a 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę do: 950 szt. 
prefabrykowanych umocnień grobów z prefabrykatów betonowych i do 475 szt. prefabrykowanych 
nadbudów grobów, oraz do 10 szt. prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości 
oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
na następujących warunkach: 
1. Oferujemy następujące ceny na elementy zamówienia: 
Prefabrykowanie umocnienie grobu  w cenie: 

Cenę brutto 1 kpl......................................................................................... zł. 
Słownie:  ....................................................................................................... 
W tym cena netto: ....................................................................................... zł. 
Słownie: ........................................................................................................ 
Podatek VAT w wysokości: …………........................................................... zł. 
Słownie:......................................................................................................... 

Prefabrykowana nadbudowa  grobu: 
Cena brutto 1 kpl...........................................................................................zł. 
Słownie.......................................................................................................... 

  W tym cena netto:    ………………………………………………………………zł 
 Słownie: …………………….……………………………………………………… 
 Podatek VAT:………………...…………… …………………………….………..zł 
 Słownie: ……………………………………………………………………..……… 
Prefabrykowane umocnienie grobu o zwi ększonej długo ści : 
 Cena brutto 1 kpl.:……………………………………… ………………………..zł 
 Słownie: ……………………………………………………………………………… 
 Cena netto: …………………………………………………………………….….zł 
 Słownie: …………………………………………………………………………….. 
 Podatek VAT: …………………………………………..………………..…..……zł 
 Słownie: ……………………………………………………………………………… 
 
2. Zamówienie wykonamy w terminie do 16.10.2014r. 
3. Warunki płatności zgodnie z umową. 
4. Okres gwarancji i rękojmi - zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, dokumenty potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych oraz 
że  złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków. 
9.   Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 

........................................................................... 
         podpis osoby lub osób uprawniony  do reprezentowania Dostawcy
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Załącznik nr 2 SIWZ CK.272.3.2011 r. 
………………………………………………. 
         pieczęć adresowa firmy Dostawcy 

 
   

Oświadczenie Nr 1 
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759  
z późn. zmianami) 
 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
prefabrykowanych umocnień grobu, prefabrykowanych nadbudów grobów oraz 
prefabrykowanych nadbudów grobów o zwiększonej długości  oświadczam / oświadczamy/, że 
spełniamy warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia. 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
  
……………………………,dn. ………………….. 

 
………………………………………….. 
podpis osoby lub osób uprawnionych 
do reprezentowania Dostawcy 
 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Nr 2 
 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759 z późn. zmianami) 

 
Składając ofertę na wykonanie zamówienia na dostawę prefabrykowanych umocnień grobu, 
prefabrykowanych nadbudów grobów oraz prefabrykowanych nadbudów grobów o zwiększonej 
długości prowadzonego w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego oświadczam / oświadczamy/, że nie podlegamy wykluczeniu art. 24 ust. 1 i 2 . 
 
 
 
                                                                                          …………………………………………….. 
                                                                                           podpis osoby lub osób uprawnionych  
                                                                                           do reprezentowania Dostawcy 
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                                                                            Załącznik Nr 3 do SIWZ CK.272.3.2011 

 
Umowa Nr .................... 

 
 

Zawarta w dniu  .................................. pomiędzy: 
Cmentarzem Komunalnym w Częstochowie, ul. Radomska 117” reprezentowanym  przez : 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „ Zamawiającym” 
a firmą 
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................  
reprezentowaną przez : 
1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Dostawcą” 
numer konta bankowego Dostawcy:……………… ………………………………………………….  
o następującej treści: 
 

§ 1 
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Dostawca przyjmuje  
do realizacji do: 950 szt. prefabrykowanych umocnień grobów, 475 szt. nadbudów prefabrykowanych 
umocnień grobów, 10 szt. prefabrykowanych umocnień grobów o zwiększonej długości z prefabrykatów 
betonowych Dostawa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz  
na ustalonym niniejszą umową warunkach.  
 

§ 2 
1. Warto ść 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu wynosi:  
Cena brutto .................................................................... 
Słownie............................................................................................................................. 
Cena netto ..................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 
Podatek VAT ...................................................................  
Słownie ............................................................................................................................ 
2. Warto ść 1 kpl. prefabrykowanej nadbudowy grobu wynosi: 
Cena brutto......................................................................  
Słownie..............................................................................................................................  
Cena netto ......................................................................  
Słownie ............................................................................................................................. 
Podatek VAT ................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 
3. Warto ść 1 kpl prefabrykowanego umocnienia grobu o zwi ększonej długo ści wynosi: 
Cena brutto..................................................................... 
Słownie.............................................................................................................................  
Cena netto....................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 

       Podatek VAT ................................................................... 
Słownie ............................................................................................................................ 
 
4. Ceny wszystkich w/w rodzajów umocnień grobu obejmują również dostawę do siedziby zamawiającego. 
 
5. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie 

odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 
 

§ 3 
Dostawa prefabrykatów objętych niniejszą umową odbywać się będzie sukcesywnie przez cały okres 
obowiązywania umowy w ilościach zleconych przez zamawiającego. Dla zamówień do 20 kpl 
prefabrykowanych umocnień grobu czas realizacji zlecenia ustala się na 7 dni kalendarzowych,  
w przypadku większych zleceń czas realizacji zlecenia wyniesie 14 dni. 
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§ 4 
Zamawiający zakupi od Dostawcy do: 950 szt. prefabrykowanych umocnień grobów, 475 szt. 
prefabrykowanych nadbudów grobów oraz 10 szt. prefabrykowanych umocnień grobów  
o zwiększonej długości, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do zmniejszenia ilości  
w zależności od zaistniałych potrzeb. 
 

§ 5 
Termin wykonania zakresu umowy ustala się od 17.10.2011r. do 16.10.2014r.  
 

§ 6 
1. Dostawcy od drugiego pełnego roku obowiązywania umowy przysługuje prawo podwyższenia wartości 

zamówienia o wzrost średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana cen następuje na wniosek 
Dostawcy i musi zostać wprowadzona aneksem do umowy, i obowiązywać będzie w kolejnych latach. 

 
§ 7 

Płatności za przedmiot umowy Zamawiający będzie dokonywał na podstawie faktur obejmujących 
dostarczone partie prefabrykatów. Faktury będą płatne przelewem na konto Dostawcy w terminie 21 dni od 
daty złożenia faktury w sekretariacie Cmentarza Komunalnego licząc ten dzień jako pierwszy. 
 

§ 8 
Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na grobowce z betonowych prefabrykatów. 
 

§ 9 
1. W razie nieterminowej dostawy przedmiotu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,3% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.  
2. W razie nie wykonania umowy lub przerwania dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę  

w wysokości 20 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. 
3. W razie nieterminowej zapłaty Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną obliczoną jako iloczyn 

wartości niezapłaconej faktury i ustawowych odsetek. 
 

§ 10 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy okazji realizacji niniejszej umowy strony będą się starały 
rozwiązywać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu sądem  
i prawem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd i prawo właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                    DOSTAWCA:     

 
 

. 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ CK.272.3.2011 
 

 
 

Sposób oceny ofert 
 

1. Sposób oceny ofert 
(a1no/a1nk x 100) x w1 + a2nk x w2  = suma punktów 
 
 
w1 – waga kryterium ceny                                     w1=80% 

w2 – waga kryterium rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montażu            

w2=20%  

a1no – najkorzystniejsza cena ze wszystkich ofert nie odrzuconych  

a1nk – cena oferty badanej 

a2nk – ilość punktów uzyskanych za rozwiązanie techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość 

montażu badanej oferty 

 

2. Ilość punktów za rozwiązania techniczne łączenia prefabrykatów i łatwość montażu 

 

Lp. Oceniane rozwi ązanie techniczne Ilo ść punktów 

1 
Konieczność użycia dodatkowych łączników takich jak 

sworznie, kołki, wkręty i tym podobne 
0 

2 Montaż bez użycia dodatkowych łączników 20 

3 
Konieczność użycia elektronarzędzi np. wiertarki, 

wkrętarki 
0 

4 Montaż bez użycia elektronarzędzi 20 

5 

Ograniczenie swobody ruchów poziomych prefabrykatów 

w miejscu ich łączenia 

a) w pełni sztywne połączenie 

b) możliwe odsunięcie jednego z prefabrykatów 

c) możliwe odsunięcie dowolnego prefabrykatu, bez 

konieczności usuwania innych 

 

 

60 

30 

 

0 

 

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w tym kryterium – 100 punktów 

 
 

 


