Załącznik do Regulaminu Nr 1
WZÓR WNIOSKU
.................................................... (Wnioskodawca)
Nr sprawy………….

Dąbrowa Tarnowska, dnia …………………....

Wniosek uzasadniający konieczność udzielenia zamówienia
o wartości …………………zł
1. Opis przedmiotu zamówienia
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
2. Termin wykonania .................................................
3. Wartość zamówienia: ................................ zł (bez podatku VAT).
Wartość zamówienia ustalona została na podstawie :
………………………………….………………………
.......................................................................................przez
……………………………………………………………………
4. Proponuję skierować zaproszenie ofertowe do następujących Wykonawców:
a) …………………………………………………………………………………. ,
b) …………………………………………………………………………………. ,
c) …………………………………………………………………………………. ,
lub
2) udzielić zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)
4. Zaproszenie zostanie przekazane Wykonawcom/Wykonawcy w formie
……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………….
(pisemnej, faksem, drogą elektroniczną)*
5. Kwota, jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ………………. zł
6. Proponowany skład Komisji przetargowej*:
*niepotrzebne skreślić
ZATWIERDZAM:

…………………………………………
( Zamawiający)

Załącznik do Regulaminu Nr 2
…………………., dnia …………………….. r.
WZÓR
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ……
Zamawiający: …………………………………………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w ……………… z siedzibą przy ul. ………………….., kod ……………., NIP ……………………,
Regon: ………………, wysokość kapitału zakładowego:
…………….. zł, nr KRS …………………………….7.
1. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Do postępowania stosuje się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych
obowiązujący w RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul.
Zazamcze 53 dostępny pod adresem: www.rpwikdt.pl w zakładce „Przetargi”
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest…………………………………………………………….
Zakres prac obejmuje:
1)………………………………………………
2)………………………………………………
3)………………………………………………
3. Informacje dla Oferenta:
Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ………………………………….
tel. …………………………… e-mail: ………....................................
4. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa szczególnych wymogów w tym zakresie. Ofertę mogą złożyć Wykonawcy,
którzy są zdolni do występowania w obrocie gospodarczym oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej, a także posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową.
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.*
5. Istotne warunki zamówienia:
1) Oferent zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto (wraz z podatkiem
VAT)
wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
2) Cena winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3) Oferent udzieli min……………….. miesięcznej gwarancji na wykonaną ……………….
6. Termin realizacji zamówienia: ……………………. roku.
7. Miejsce, termin i forma złożenia oferty:
1) Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub na adres e-mail: ………………………………
z dopiskiem:
„ ……………….., nr ……………….. – nie otwierać przed ……………”.
2) Termin składania ofert upływa dnia ………………….. roku o godz. ……….
3) Zamawiający nie przewiduje/przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
4) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.

8. Forma oferty:
1) ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
w języku polskim, czytelnym pismem.
2) każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3) formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru albo przez inną osobę
upoważnioną (w takim przypadku należy załączyć odpis pełnomocnictwa).
9. Wymagane oświadczenia i dokumenty:
Oferent składa formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. Wszystkie
dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Oferenta.
10. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
opis kryteriów oceny ofert waga znaczenia w [%]
cena (łączna wartość) brutto 100 %
Sposób przyznawania punktów:
cena oferty najkorzystniejszej
Ilość punktów oferty ocenianej = --------------------------------------- x 100.
cena oferty ocenianej
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na
podstawie kryterium ceny. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
11. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
12. Lista załączników:
• formularz ofertowy – załącznik nr 1,
• klauzula RODO – załącznik nr 2

Załącznik do Regulaminu Nr 3
Nr sprawy…………..
WZÓR
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy / tel. / fax / e -mail:
Imię i nazwisko osób uprawnionych do składania oświadczeń woli :

Do Zamawiającego :

OFERTA
RPWIK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o.
ul. Zazamcze 53 33-200 Dąbrowa Tarnowska

1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
Oferujemy wykonanie zamówienia :
1) za cenę …………………………………………………………………… zł
słownie :…………………………………………………………………… zł
w tym podatek VAT ……….……..……. %,……………………. zł,
2) w terminie do ….………………………………………………………………………………….
3) udzielam na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres ………….. m-cy oraz gwarancji
jakości na
okres ………………. …………………….m-cy (jeżeli dotyczy).
2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Do oferty załączam :
1) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (jeżeli oferta została złożona na
roboty
budowlane i był wymagany w zaproszeniu do złożenia oferty).
2) ……………………………………………………………………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………….

………………..……………….
(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

Załącznik do Regulaminu Nr 4
Nr sprawy …………………
WZÓR
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
(o wartości nie przekraczającej 130 000zł)
Wydział/Dział …………………………………………
Tryb postępowania:……………………………………
1. Oferty złożone na udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest :
....................................................................................................................................................................
zostały otwarte w dniu ………………………… i rozpatrzone przez:
1) ...........................................
2) ……………...……………
3) …..………………………..
4) ..........................................
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę ..................... zł na sfinansowanie niniejszego
zamówienia.
3. W odpowiedzi na zaproszenie ofertowe w terminie do dnia ………….. godz. ……………
otrzymano
.....................…..ofert, złożonych przez:
1…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Cena oferty : ………………………………….. zł,
2)…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..
_____ _Cena oferty : …………………………………. zł,
4. Nie przyjęto oferty/ofert złożonych przez
……………………………………………………………………………………………
jako niespełniających wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
5. Do oceny ofert spełniających wymagania określone w zaproszeniu stosowano kryterium:
……………………………………………………………………………………………
6. Komisja rekomenduje wybór oferty nr .....,
……………………………………………………………………………………………
za cenę …………………………………….,
7. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej, po zatwierdzeniu
niniejszego protokołu przez Kierownika Zamawiającego.
Podpisy osób dokonujących otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty:
1)............................ 2) ................................. 3) .............................. 4)……………………
Podpis osoby sporządzającej protokół
ZATWIERDZAM
Dąbrowa Tarnowska, dnia ........................

.................................................................
(Zamawiający)

Załącznik do Regulaminu Nr 5
Nr sprawy …………………
WZÓR
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE:
……………………………………………….…………………..
o wartości powyżej 130 000 zł
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością: ul. Zazamcze 53 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska
Przedmiot zamówienia
Określenie przedmiotu zamówienia:…………………………………………………………
Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia :
Komisja przetargowa: została powołana w dniu………………………….. na podstawie zgody
Zarządu w składzie:
1. ………………………… - przewodniczący
2. ………………………. - członek
3…………………………...- sekretarz
(imiona i nazwiska członków komisji)
Wykonawcy
1. ……………………………………………………………….. 2……………………………. 3.
…………………………………….
(podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania)
Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania ofert – sekretariat RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o., ul. Zazamcze 53
Termin składania ofert upłynął w dniu ………………………………………
Złożone oferty:…………… …………………………
Ważne oferty :……………………….
Oferty odrzucone:…………………..
Wybrana oferta ( nr oferty, cena ):……………………………………………………………….
Załączniki:
Osoba sporządzająca protokół
…………………………………………….
(imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół)
ZATWIERDZAM
………………………………………………………..
(Zamawiający)

Załącznik do Regulaminu Nr 6
Nr sprawy……………
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– składane w postępowaniu o wartości do 130 000 zł
Do Zamawiającego: RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o., 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul.
Zazamcze 53
Wykonawca:……………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………
…………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
Przedmiot zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………..
1. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia.
2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
3. Oświadczam, że sytuacja finansowa i ekonomiczna mojej firmy jest dobra i zapewni wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……..……….…, dnia………….…….r.
(miejscowość i data)

...……………………………..
(własnoręczny podpis)

WZÓR

Załącznik do Regulaminu Nr 7

Nr sprawy ……………..
Przedmiot zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
Wykonawca:
…………………….……………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……
(Nazwa i adres wykonawcy)
Do Zamawiającego: RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o. 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul.
Zazamcze 53
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania ponieważ nie
zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia:
……..……….…,dnia………….…….r. .……………………………………………………..
(miejscowość i data) ( podpis osoby uprawnionej)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……..……….…,dnia………….…….r.
(miejscowość i data)

…………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)

UWAGA:
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.

Załącznik do Regulaminu Nr 8
Nr sprawy …………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania składane przez:
[zaznaczyć właściwe z listy poniżej]
 kierownika zamawiającego
 pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych
dla siebie czynności
 członka komisji przetargowej
 innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.
”
…………….……..……………………………………
……………………………………………………………. prowadzonym przez RPWiK w Dąbrowie
Tarnowskiej sp. z o.o. ul. Zazamcze 53
Ja niżej podpisany: Imię i Nazwisko .......................................................................................................
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że nie zachodzą
względem mnie przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie wyżej wym. zamówienia publicznego,
określone w art. 56 ust. 2-3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności
:
1. nie ubiegam się o udzielenie tego zamówienia;
2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia , lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zrządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
3. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem/łam w stosunku
pracy lub zlecenia z wykonawcą, nie otrzymywałem/łam od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były
członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4. nie pozostaję z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość
co do bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem z uwagi na posiadane bezpośredniego lub
pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego
postepowania.;
Oświadczenie o istnieniu w/w okoliczności składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a
oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie
zamówienia.
……..……….…,dnia……………….r.
(miejscowość i data)

……………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w związku
z zaistnieniem okoliczności, o której mowa powyżej, tj.
..............................................................................................................................................................
- podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania.
……..……….…, dnia……….………….…….r.
(miejscowość i data)

………………………………..
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik do Regulaminu Nr 9
OŚWIADCZENIE o niekaralności
 kierownika zamawiającego
 pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności
 członka komisji przetargowej
 innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
……………………………………….………………………………………
…….……..……………………………………………….…………………,
prowadzonym przez RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o. o. ul. Zazamcze 53
Ja niżej podpisany:
Imię (imiona)...................................................................................................................................
Nazwisko ...................................................................................................................................................
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że: nie
zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych:
1) o którym mowa w art. 228–230a lub art. 250a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
zwanej dalej „Kodeksem karnym”, lub
2) przeciwko wiarygodności dokumentów, o którym mowa w rozdziale XXXIV Kodeksu karnego lub
przeciwko mieniu, o którym mowa w rozdziale XXXV Kodeksu karnego, lub przeciwko obrotowi
gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, o którym mowa w rozdziale
XXXVI Kodeksu karnego, lub
3) na podstawie art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – o ile nie nastąpiło
zatarcie skazania.

........................... dnia ………......…. r.

...................................................
(podpis)

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że w
związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... [wskazać odpowiedni punkt z listy
wskazanej powyżej], podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania.
.................................... dnia ………......…. r.

……………………………………
( podpis)

Załącznik do Regulaminu Nr 10
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o wartości powyżej 130 000zł
Przedmiot zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Postępowanie opublikowano:
1. Na stronie internetowej Zamawiającego: ………………………………………………..
2. ……………………………………………
Wykonawca (jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy/ów)
Do Zamawiającego: RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o.o., 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. Zazamcze 53
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniam/y warunki udziału
w postępowaniu, co niniejszym oświadczam/y:
1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :
1) Doświadczenie
Oświadczam/y, że wykonałem (wykonaliśmy) w okresie ostatnich 5 lat/3 lat* przed upływem terminu
składania ofert następujące roboty budowlane/usługi*:
Lp. Nazwa i adres
Zamawiającego
Rodzaj i zakres:
robót
budowlanych/usług*
Wartość robót
budowlanych/
usług*
Data i miejsce
wykonania
Na potwierdzenie spełniania warunku :
• korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających* - w załączeniu zobowiązanie wg Załącznika
• nie korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających*
UWAGA:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie, w terminie ..... dni
dostarczyć aktualne (na dzień składania ofert) dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty
budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone.
2) Kwalifikacje i wykształcenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Oświadczam/y, że do realizacji zamówienia będziemy dysponować następującymi osobami:

Imię i nazwisko Podstawa dysponowania
osobą np. umowa o pracę,
umowa zlecenie, pisemne
zobowiązanie Funkcja przy wykonywaniu zamówienia

-

Posiadane uprawnienia/ nr, data wydania/nazwa organu zakres uprawnień tj. z ograniczeniami lub bez
ograniczeń UWAGA :
Wypełnić dla każdej osoby odrębnie wg treści rubryk.
Oświadczam/y, że osoby wyżej wskazane, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stosownie do wymagań określonych w SWZ*/ posiadają wymagane kwalifikacje określone w SWZ*
Na potwierdzenie spełniania warunku :
• korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających* - w załączeniu zobowiązanie wg Załącznika
Nr
• nie korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających*
3) Potencjał techniczny
Oświadczam/y, że do wykonania zamówienia dysponuję/my odpowiednim wyposażeniem
technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia lub*
Oświadczam/y, że do wykonania zamówienia będę/będziemy dysponować odpowiednim
wyposażeniem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia poprzez korzystanie z zasobów nw.
podmiotów:
.…………………………………………………………………………………………………
2. W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej*:
Środki finansowe*
Oświadczam/y, że posiadam lub będę dysponował wymaganymi przez Zamawiającego środkami
finansowymi w kwocie ……………………. Zł
Na potwierdzenie spełniania warunku :
• korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających* - w załączeniu zobowiązanie wg Załącznika
Nr
• nie korzystam/y z zasobów podmiotów udostępniających*
UWAGA:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie, w terminie ..... dni
dostarczyć aktualne (na dzień wezwania) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……..………….….…,dnia………….…….r.
(miejscowość i data)

………………..……………………..
(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy
2. …………………………………………………………………………………………

UWAGA:
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie ust. 1 i 2 powinno podpisane przez ich pełnomocnika.

………….……..…………………………………
(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)

* jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić

Załącznik do Regulaminu Nr 11
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH NEGOCJACJI
do realizacji zadania pn.
…………....…………………………………………………………………
Nr SPRAWY: ..………………
Zamawiający: RPWiK w Dąbrowie Tarnowskiej sp. z o. o. , 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul.
Zazamcze 53.
reprezentowany przez :
1…………………………………….
2…………………………………….
3…………………………………….
4……………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez:
1……………………………………….
2……………………………………….
W toku negocjacji ustalono:
cenę wykonania zadania w kwocie – netto, ……………………( słownie………………………)
brutto: ……………………….
(słownie :……… …………………………………………………………………………….)
termin wykonania …………..………………………………………
______płatności …………………………………………………..
warunki gwarancji i rękojmi ……………………………………………………
inne warunki …………………………………………………………………………….
*Podpisanie niniejszego protokołu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy między Zamawiającym a
Wykonawcą. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem wynegocjowanych warunków.

Zamawiający:
Podpisy :
1………………………………
2…………………………….
3. ……………………………
4. ……………………………

Wykonawca:

1. ……………………………………..……
2. …………………………………………..

