
PROKURATURA OKR Ę GOWA 
W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, dnia Z--maja 2018 r. 

PO VII WB 262.112018 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zaprasza do udziału w postępowaniu 

publicznym, którego wartość  nie przekracza kwoty 30 tys. euro, 

na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług elektrycznych w obiektach 

budowlanych okręgu zielonogórskiego. 

Rodzaj usług, warunki ich wykonywania oraz rozliczania zostały przedstawione 

w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania. 

Na ofertę  składa się: 

wypełniony i podpisany formularz ofertowy- zał. 2, 

wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy- zał. nr  3. 

Ofertę  proszę  przesłać  mailem na adres: mjasinskazielona-gora.po.gov.pl, 

lub faksem 68-329-17-13. 

Termin składania ofert uplywa 11 maja 2018 r. o eodzinie 15:30.  

Prokuratot, g' •wy 

Jary aw Kijowski 

/MJ 



PO VII WB 262.11.2018 	 Załącznik nr 1 

UMOWA nr 

zawarta w dniu 	 roku pomiędzy 

Prokuraturą  Okręgową  z siedzibą  w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42, 

65 - 332 Zielona Góra NIP 929-14-56-582, REGON 000 000 448 zwaną  dalej 

Zamawiającym reprezentowanym przez: 

a 	  prowadzącym działalność  gospodarczą  pod firmą  

	 z siedzibą  w 	 przy 

ul. 	 00-000 	 , REGON 	  

NIP 	 , zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez: 

dalej zwanymi wspólnie Stronami 
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1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę  usługi 

pełnienia dozoru oraz napraw instalacji elektrycznej w obiektach prokuratur okręgu 

zielonogórskiego: 

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42, 

Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L, 

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 38, 

Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, ul. Poznańska 10, 

Prokuratura Rejonowa we Wschowie, ul. Garbarska 11, 

Prokuratura Rejonowa w Żaganiu, ul. Dworcowa 57, 

Prokuratura Rejonowa w Żarach, ul. Górnośląska 17, 

Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny w Niesulicach. 

2. Usługa obejmuje wszystkie pomieszczenia w ww. obiektach oraz instalację  

oświetleniową  wokół  budynków z wyjątkiem instalacji oświetleniowej wokół  

obiektów w Krośnie Odrzańskim i Świebodzinie. 



2 

1. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonywania prac określonych w § 1 niniejszej 

umowy a w szczególności do: 

nadzoru nad sprawnym działaniem przez cały okres obowiązywania umowy 

instalacji elektrycznej i zainstalowanych urządzeń, 

- naprawy lub wymiany niesprawnych wyłączników i gniazd wtykowych, 

wymiany świetlówek, żarówek, zapłonników i starterów w oprawach 

oświetleniowych, 

kontroli bezpieczeństwa i kontroli ppoż. instalacji elektrycznej w każdym 

obiekcie wymienionym w § 1 niniejszej umowy na zlecenie Zamawiającego. 

Jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli Wykonawca stwierdzi usterkę  lub 

niesprawność  urządzenia to jest on zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu 

pisemną  wycenę  jej usunięcia, celem akceptacji oraz wystawienia zlecenia. 

w przypadku powstania awarii Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany 

do jej usunięcia w ciągu 48 godzin. Jeżeli usunięcie awarii będzie wymagało 

wykonania prac wychodzących poza przedmiot niniejszej umowy to Wykonawca 

zabezpieczy miejsce awarii a następnie przedstawi Zamawiającemu wycenę  jej 

usunięcia celem akceptacji i zgody na realizację. 

Numery telefonów, faksów oraz adresy mailowe stron umowy, niezbędne do jej 

właściwej realizacji. 

Zamawiający: 	  

Wykonawca: 	  

Wykonawca będzie wykonywał  zakres prac umownych z materiałów własnych poza 

świetlówkami, zapłonnikami i żarówkami. Wszystkie wykorzystywane do realizacji 

przedmiotu umowy materiały i części zamienne muszą  być  fabrycznie nowe oraz 

posiadać  stosowne atesty i certyfikaty. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 

3  

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: na 24 miesiące liczone 

od daty zawarcia umowy. 

2 
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1. Za wykonanie prac określonych w § 2 niniejszej umowy Wykonawcy, zgodnie ze 

złożoną  ofertą  stanowiącą  załącznik nr 1, przysługiwać  będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za cenę  roboczogodziny. 

cena netto pierwszej godziny 	 zł, stawka VAT 	% tj  • 	zł  co 

stanowi brutto 	zł  ( słownie: 	 /100), 

cena netto każdej następnej godziny, rozliczanej w systemie półgodzinnym 

	zł, stawka VAT 	 % tj  • 	zł  co stanowi brutto 	 

(słownie: 	 /100), 

2. 	Ilość  roboczogodzin zostanie potwierdzona przez strony umowy protokołem odbioru 

usługi, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Koszty dojazdu do obiektów znajdujących się  poza miastem Zielona Góra rozliczane 

będą  po koszcie 1 lun wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych, 

według aktualnie obowiązujących stawek. 

3. Podstawę  do zapłaty faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę  

protokół  odbioru usługi. 

4. Zapłata za wykonaną  usługę  nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni roboczych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów ( faktura + protokół). 

5. Wykonawca nie może cedować  należności za wykonanie przedmiotu umowy na osoby 

trzecie. 
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Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia 

do wykonywania przedmiotu umowy a ich poświadczone kopie stanowią  załącznik nr 3 

do niniejszej umowy. 
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Wykonawca zobowiązuje się  do wykonywania przedmiotu umowy siłami własnymi 

i nie ma prawa zlecić  ich wykonania innym podmiotom lub podwykonawcom. 
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Zmiany umowy wymagają  formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3 
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Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a kopia 

polisy potwierdzona za zgodność  z oryginałem stanowi integralną  część  niniejszej umowy. 

9  

I. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Każda ze stron może rozwiązać  umowę  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą  rozstrzygane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

Strony zobowiązują  się  do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie mającej 

wpływ na realizację  umowy, w tym również  adresu lub numeru telefonu. 

§ 10 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden 

dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

ZAMAWIAJĄCY 	 WYKONAWCA 
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PO VII WB 262.11.2018 	 Załącznik nr 2 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Zamawiającego. 

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze 
ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra 

Nazwa przedmiotu zamówienia. 
świadczenie usługi dozom oraz napraw instalacji elektrycznych 
w obiektach okręgu zielonogórskiego. 

Nazwa i adres Wykonawcy. 

Oferuję  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę  roboczogodziny : 

a) Cena netto pierwszej godziny 	 zł  

Słownie netto: 	  zł  

Podatek VAT: stawka 	 kwota 	 zł  

Cena brutto pierwszej godziny 	 zł  

Słownie brutto: 	  zł  

b) Cena netto każdej następnej godziny 	 zł  

Słownie netto: 	 zł  

Podatek VAT: stawka 	 kwota 	 zł  

Cena brutto każdej następnej godziny 	 zł  

Słownie brutto: 	 zł  

Ponadto deklaruję: 
Termin wykonania zamówienia: 	  
Okres gwarancji. 	  
Warunki płatności 	  

Oświadczam, te: 
Akceptuję  wzór umowy i w razie wybrania Naszej oferty zobowiązuję  się  do jej zawarcia 
oraz realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach w niej określonych. 

	 dnia 	  
( podpis osoby uprawnionej) 



PO VII WB 262.11.2018 	 Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam, że posiadam odpowiednią  wiedzę  i kwalifikacje oraz dysponuję  

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 

pod nazwą: „Usługi pełnienia dozoru oraz napraw instalacji elektrycznych w obiektach 

prokuratur okręgu zielonogórskiego". 

( Wykonawca, nazwa, pieczęć, podpis) 

	  dnia 	  
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