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Starachowice, dnia 26.07.2021 r. 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM 

IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH 
Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

 
zaprasza do złożenia oferty na  

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. 
Piłsudskiego w Starachowicach”.  

 
2. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 

1) opis przedmiotu zamówienia: 
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego; 
b) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 
c) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 
d) nadzór autorski. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenie: „Specyfikacja zamówienia”. 

2) CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 
 

3) terminy wykonania zamówienia: do 5 grudnia 2021 r.. 
 

4) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Przy użyciu poczty elektronicznej.  
b) Osoba do kontaktu: Marek Żelazko – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, 

email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl; tel. 789 730 089  
 

5) termin związania ofertą: 
30 dni.  
 

6) opis sposobu przygotowywania ofert:  
Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej lub dokumentowej zgodnie z treścią formularza 
ofertowego – załącznik nr 3. 
 

7) miejsce oraz termin składania ofert: 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych 
i administracji lub na  adres email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl  w terminie do 
12.08.2021 r. do godziny 14:00. 
 

8) opis sposobu obliczenia ceny:  
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane w 
ogłoszeniu, pozwalające na prawidłowe pod względem technicznym wykonanie zamówienia. 
Cena podana na ofercie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 

9) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 Cena 100% 
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10) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik nr 2. 
 

11) Informacje dodatkowe: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami po 

złożeniu ofert. Negocjacje nie mogą prowadzić do udzielenia zamówienia na 
warunkach gorszych niż określone w ofercie wykonawcy. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie bez podania przyczyny. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania bez wyboru oferty 
bez skutków prawnych oraz finansowych 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 
e) Niniejsze  ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
f) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 
g) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje 

się postępowania  odwoławczego w sprawie  decyzji o wyborze oferenta,  odrzucenia 
oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru. 

12) Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Przyrody i Techniki 

Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach  z siedzibą w Starachowicach przy 
ul. Wielkopiecowej 1 

b) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się:  
listownie na adres:  Marek Żelazko Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 
przez e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka 
Piłsudskiego 95 w Starachowicach.” prowadzonym w trybie przetargu publicznego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w art. 8 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e) dane osobowe będą przechowywane, na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę; 

f) obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny do dokonania wyboru oferty i 
zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy wybór oferty i 
zawarcie umowy; 

g) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada: 
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• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO; 

i) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu nie przysługuje: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. c RODO.” 

13) Wykaz załączników. 
(1) Specyfikacja zamówienia. 
(2) Istotne postanowienia umowy. 
(3) Formularz ofertowy. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130 000,0 zł w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach – 

zarządzenie Dyrektora Muzeum z dnia 04.01.2021 r. dostępnego na stronie BIP Zamawiającego. oraz przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis kierownika zamawiającego 
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„Specyfikacja zamówienia”. 
(załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu nr A.26.8.2021) 

 

I. Lokalizacja  
Starachowice, ul. Marszałka Piłsudskiego, działka ewidencyjna nr 1137/3, obręb 02, w 

sąsiedztwie recepcji Muzeum Przyrody i Techniki, adres ul. Marszałka Piłsudskiego 

95, 27-200 Starachowice. 

II. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

parkingu przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach w zakresie: 

1) Parking dla samochodów (osobowych, autokarów, busów) o powierzchni 0,2 ha. 

2) Nawierzchnia przepuszczalna. 

3) Maksymalna liczba miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób 

niepełnosprawnych), 

4) Odwodnienie parkingu,  

5) Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej. 

6) Ścieżka piesza od Piłsudskiego do wejścia Muzeum, 

7) Podjazd od drogi publicznej 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zawierającego min. projekty: 

przebudowy dróg dojazdowych, odwodnienia, przebudowy infrastruktury 

kolidującej w zakresie pozwalającym na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i 

decyzji wymaganych przepisami, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć 
realizację robót budowlanych; 

2) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 

3) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 

4) wsparcie Zamawiającego przy uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji 

wymaganych przepisami; 

5) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej prowadzonej 

przez Zamawiającego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz w 

okresie realizacji robót objętych sporządzoną dokumentacją projektową 
budowlano – wykonawczą oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

3. Dokumentacja wykonana w ramach przedmiotu zamówienia będzie stanowić element 

opisu przedmiotu zamówienia i podstawę dla opracowania dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SWZ) na roboty budowlane, stąd 

powinna spełniać wymagania ustawy z dnia z dnia 11września 2019 r. ustawy Prawo 

zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. 

4. Projekt budowlany i warsztatowy powinien być wykonany w 5 egz. w wersji 

papierowej oraz 5 egz. w wersji elektronicznej (opisy w plikach PDF oraz w formacie 

edytowalnym, pliki rysunków zapisane w formacie CAD i w plikach PDF). 

5. STWiOR powinna być wykonana w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w 3 

egzemplarzach w formie elektronicznej w wersji edytowalnej i PDF. 

6. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 
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7. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie podpisane przez osoby odpowiedzialne za ich 

sporządzenie powinny być wykonane w 3 egz. w formie papierowej i 3 egz. w formie 

elektronicznej w wersji edytowalnej (np. program NORMA, PDF). 

III.  Obowiązki Wykonawcy  
Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 

zamówienia należy w szczególności: 

1) Uzgadniania z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technologicznych i 

materiałowych. 

2) Branie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w 

trakcie projektowania w celu omawiania problemów projektowych i dokonywania 

niezbędnych uzgodnień. 
3) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 
4) Wykonanie badan gruntowo-wodnych, operatów wodno-prawnych jeśli okażą się 

niezbędne dla zaprojektowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę. 
5) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania uzgodnień i decyzji wymaganych 

przepisami, pozwalających rozpocząć realizację robót budowlanych. 

6) Wsparcie Zamawiającego w uzyskiwaniu uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami. 

IV. Mapka – usytuowanie parkingu. 
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
(załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu nr A.26.8.2021) 

  

Umowa nr A.26.5.2021 
Zawarta w dniu ................... roku w Starachowicach pomiędzy :  

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
 ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice,  NIP 664-19-43-885, Regon: 292650289 

w reprezentowane przez: Pawła Kołodziejskiego – Dyrektor Muzeum, zwanym dalej 

Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  

 

§ 1. 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
Dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy parkingu przy ul. Piłsudskiego 

w Starachowicach (zwane dalej dokumentacją projektową). 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:  

a. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego; 

b. wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 

c. wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; 

d. pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Dokumentacja wykonana w ramach przedmiotu zamówienia powinna być wykonana w 

stopniu i zakresie wystarczającym do uzyskania pozwolenia na budowę, udzielenia 

zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 11września 2019 r. ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz  wykonania robót budowlanych  

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Opis przedmiotu zamówienia - 

załącznik nr 1 do umowy. 

§ 2. 
1. Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, jak również jej części, jako 

wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z odrębnymi  przepisami. 

2. Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji  projektowej uznaje się 
za autorów tej części dokumentacji. Zachowują oni osobiste prawa autorskie do niej 

zastrzeżone na mocy odrębnych przepisów. 

3. Całość dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 

każda jej część osobna, stanowią po ich przekazaniu przez Wykonawcę, własność 
Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji projektowej – a w 

przypadku rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania  niezależnie od podstaw  i przyczyn 

rozwiązania - Wykonawca bez osobnego, dodatkowego oświadczenia woli przenosi na 

Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie prawa 

majątkowe objęte następującymi  polami eksploatacji:  

a) utrwalenia, 

b) zwielokrotnienia  dowolna techniką, 
c) wprowadzenia do obrotu, 
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d) wprowadzenia do pamięci komputera, 

i zezwala/ją mu na dokonywanie w tej dokumentacji bez konieczności uzyskania jego 

dalszej zgody wszelkich zmian. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych 

następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie 

późniejsze zmiany w dokumentacji. 

4. W przypadku, gdy część dokumentacji projektowej będzie wykonana przez 

podwykonawców, obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie oświadczenia od 

podwykonawcy/ów, w którym podwykonawca/cy w zakresie dotyczącym dokumentacji 

projektowej wykonanej przez podwykonawcę przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa 

majątkowe objęte następującymi  polami eksploatacji:  

a) utrwalenia,  

b) zwielokrotnienia  dowolna techniką, 
c) wprowadzenia do obrotu; 

d) wprowadzenia do pamięci komputera, 

i zezwala/ją mu na dokonywanie w tej dokumentacji bez konieczności uzyskania jego dalszej 

zgody wszelkich zmian. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w 

stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany 

w dokumentacji. 

§ 3. 
1. Wykonawca wykona dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia w terminie 

……………….. od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn nieleżących 

po jego stronie, w szczególności wynikających z przedłużających się procedur uzyskania 

decyzji od organów publicznych. W przypadku opóźnienia powstałego z wyżej opisanych 

przyczyn, termin wykonania zostanie wydłużony proporcjonalnie do czasu opóźnienia. 

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Strony 

protokół odbioru stanowiący podstawię do wystawienia faktury VAT. 

 

§ 4. 
1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie 

zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

2. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi :  

a) netto : …………… zł (słownie : …………………….……………..),  

b) podatek VAT w wysokości …. % tj. …………… zł (słownie : ………………),  

c) brutto : ………….. zł (słownie : ……………………………………).  

3. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich stanowi ……. % wynagrodzenia 

określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

 

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z 

wytycznymi Zamawiającego oraz do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym 

zastosowanych rozwiązań. 
2. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej własne oświadczenie potwierdzające, 

że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- 
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budowlanymi oraz wytycznymi i została wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
§ 6. 

1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania Zamawiający uprawniony jest do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto określonej w § 

4 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, Zamawiający 

może odstąpić od umowy, zachowując prawo do pobrania z tego tytułu kary umownej w 

wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury, naliczane 

będą odsetki ustawowe. 

6. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek 

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 

 

§ 7. 
1. Okres rękojmi za wady prawne i fizyczne opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej wygasa wraz z upływem rękojmi dla zadania, wykonanego na podstawie tego 

projektu. 

2. Nie usunięcie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, może spowodować 
naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w wysokości identycznej jak określone w  

§ 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 14 dni roboczych, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad innej osobie, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).  

4. Wykonawca oświadcza, że w razie zaistnienia w trakcie trwania rękojmi wątpliwości 

interpretacyjnych co do zapisów zawartych w dokumentacji projektowej, zobowiązany 

będzie do udzielenia wyjaśnień na żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 § 8. 
1. Dla potrzeb realizacji umowy Strony będą reprezentowane przez: 

a) ze strony Zamawiającego: …............ (adres mailowy: ………, tel. ……….), 

b) ze strony Wykonawcy: ….................. (adres mailowy: ………., tel. ………). 

2. Zmiany umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr  3 do ogłoszenia o zamówieniu 
Nr spr. A.26.8.2021  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. DANE WYKONAWCY   
Nazwa i siedziba 

Wykonawcy*) 
 

 

……………………………………………………………………….... 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

NIP: ………………………………………………. 

REGON: …………………………………………. 

Forma prowadzonej 
działalności/ nr KRS- 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Składam ofertę na zamówienie publiczne pn.:  

 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu  

przy ul. Piłsudskiego w Starachowicach.” 

III. CENA 

 Cena brutto ………………………. zł 

Słownie cena brutto 
 

…………………………………………………………………………… 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że:  

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w specyfikacji zamówienia;  

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;  

3. uważam się za związanego  niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert;  

V. ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA 
ZAMÓWIENIA 

W przypadku przyznania zamówienia  zobowiązuję się do: 

1. zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

2. zrealizowania przedmiotu zamówienia w  terminach określonych w ofercie; 

3. wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu 

umowy :..................................... e-mail: ………..................….tel./fax:..........................................;  

 

 


