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Tarnowskie Góry, 14.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2017
Zamawiający: CHIMIMECA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zagórska 167 A, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6452322432, REGON: 015607845
w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe chemicznej
obróbki metali” składanego w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę
B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
zaprasza do składania ofert na
budowę CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
z instalacją do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub
elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30m 3 wraz
z zapleczem socjalno-biurowym, wewnętrzną instalacją wody, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji technologicznej i sanitarnej oraz rozbiórką istniejących wiat i budynku.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
CHIMIMECA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zagórska 167 A, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6452322432, REGON: 015607845
tel.: +48 32 450 86 22, fax.: +48 32 450 86 24
email.: biuro@chimimeca.pl, www.chimimeca.pl
2. Określenie trybu zamówienia
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164).
3) Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany
w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu
kryteriami oceny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Treść zapytania ofertowego zostanie upubliczniona poprzez:
a) Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.chimimeca.pl.
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b) Rozesłanie do minimum 3 potencjalnych oferentów.
Upublicznienie nastąpi w dniu 14.12.2017 r.
3. Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
4. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR) wraz
z częścią socjalno-biurową w Tarnowskich Górach zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym.
2) Zakres robót obejmuje wszystkie czynności konieczne do budowy obiektu CBR wraz
z infrastrukturą.
3) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać CBR – część badawcza (hala)
o następujących parametrach:
• długość: 30m, szerokość: 20m, wysokość w świetle: 4,5m,
• konstrukcja umożliwiająca montaż suwnic o Q=5t i Q=3t,
• pokrycie: płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o gr. 10cm,
• pozostałe parametry wg projektu budowlanego.
4) Wykonawca zobowiązany będzie wykonać CBR – część socjalno-biurowa
o następujących parametrach:
• długość: 21,34m, szerokość: 11,11m - wymiary osiowe,
• obiekt jednokondygnacyjny,
• pozostałe parametry wg projektu budowlanego.
5) Wykonawca zobowiązany będzie opracować projekty wykonawcze w zakresie
niezbędnym do realizacji inwestycji, m.in. projekt wzmocnienia podłoża, projekt
konstrukcji żelbetowej, stalowej, projekt rozkroju płyt warstwowych.
6) Zakres robót zawiera prace przedstawione z Załączniku nr 7 do zapytania ofertowego.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
45000000 - 7 – Roboty budowlane
45400000 - 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000 - 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000 - 3 – Roboty instalacyjne i elektryczne
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, m.in. projekt budowlany,
udostępniona po ówczesnym zwróceniu się przez oferenta do Zamawiającego o wgląd do
dokumentacji. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego: ul. Zagórska 167 A,
42-600 Tarnowskie Góry. Zamawiający dopuszcza możliwość wypożyczenia przez przyszłego
Wykonawcę projektu budowlanego po uprzednim złożeniu Wniosku o udostępnienie w/w
projektu.
5. Miejsce i termin wykonania zamówienia
a) Miejsce realizacji inwestycji: ul. Zagórska 167 A, 42-600 Tarnowskie Góry,
dz. nr 1698/134, 2526/134 obręb Opatowice 0034 km.1d12,
dz. nr 2459/33, 2709/33 obręb Tarnowskie Góry 0004 km.
b) Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy z Zamawiającym.
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6. Informacje o postepowaniu o udzielenie zamówienia
1) Wymienione z nazwy w projekcie budowlanym i wykazie robót materiały budowlane,
wyposażenie, urządzenia są przykładowe, a Wykonawca może zastosować ich
odpowiedniki o właściwościach i jakości nie gorszej od wskazanych.
2) Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany z materiałów i urządzeń
dostarczonych przez Wykonawcę, na które musi posiadać wszystkie wymagane
przepisami prawa dokumenty: certyfikaty, zgody, zezwolenia, dopuszczenia itp.
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną.
4) Zakończenie prac ma być potwierdzone protokolarnym odbiorem: protokoły częściowe,
protokół odbioru końcowego.
5) Koszty przygotowania i przedłożenia dokumentacji ofertowej ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu
budowy uniemożliwiającego wejście osób trzecich na teren prowadzenia prac
i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających
z przyległych terenów.
Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane i wyposażenie techniczne
budynku (instalacje) wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca obowiązany
jest dostarczyć pisemną gwarancję dotyczącą przedmiotu umowy. Gwarancja winna być
bezwarunkowa, tj. nie może zawierać wyłączeń obejmujących czynności i zachowania, które
z natury występują w czasie użytkowania i normalnej eksploatacji infrastruktury, jak również
ograniczeń zakresu i okresu gwarancji z tytułu warunków gwarancyjnych dostawców
i producentów materiałów, urządzeń i systemów. Okres gwarancyjny obejmuje wszystkie
zamontowane materiały, systemy i urządzenia bez uwzględnienia okresów gwarancyjnych
proponowanych przez dostawców ww. elementów.
7. Warunki udziału w postępowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie wszystkie następujące
warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi o wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiązań.
5) Posiadanie Referencji – udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym
okresie) tj. zrealizowania jako generalny wykonawca co najmniej 1 zlecenia o zakresie
zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia.
8. Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunków Oferenci przedłożą:
I. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
• oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności
w celu realizacji przedmiotu zamówienia – integralny zapis na formularzu oferty.
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II. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie
• oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega on z należnościami wobec Urzędu
Skarbowego ani wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oświadczenie stanowi
integralną część oferty, złożonej przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2a do ww. zapytania),
• oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia,
że nie znajduje się on w stanie likwidacji, nie została wobec niego ogłoszona
upadłość oraz że nie istnieją przesłanki, które mogłyby prowadzić do upadłości
lub likwidacji (oświadczenie stanowi integralną część oferty, złożonej przez
Wykonawcę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2b do ww. zapytania).
III. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
•

Wykonawca – Oferent dostarczy wykaz prac o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia wykonanych w ostatnich 5 latach stanowiący Załącznik
nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie) tj. potwierdzenie wykonania jako generalny wykonawca
minimum 2 obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia.

•

Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia. Oświadczenie stanowi
integralną część oferty, złożonej przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

•

Jeżeli Wykonawca - Oferent polega na zdolnościach innych podmiotów celem
spełnienia warunków określonych w pkt. 8.3. musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykaz podmiotów, na których potencjał powołuje się Wykonawca należy
sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Zapytania
ofertowego.

IV. Złożenie oświadczeń w ofercie o braku występowania powiązań
•

Z udziału w postepowaniu wykluczeni są Oferenci powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka
prokurenta, pełnomocnika;

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,
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o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca - Oferent jest zobowiązany do złożenia pełnego oświadczenia o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik
nr 5 do zapytania ofertowego.
9. Inne postanowienia zapytania ofertowego
1) Wymagane jest od Oferentów szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową
oraz z przyszłym placem budowy.
2) Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3) W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia
tylko ofert podlegających odrzuceniu lub w sytuacji gdy wszyscy wykonawcy zostaną
wykluczeni z postępowania lub nie spełnią warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy przedmiotu zamówienia (z wolnej
ręki), spełniającego wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn
na każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez
dokonania wyboru wykonawcy oraz do unieważnienia postępowania także po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą.
6) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcja) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w szczególności
przypadkach:
a) gdy zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych Umową,
których wykonanie stało się konieczne na skutek aktualizacji dokumentacji
projektowej, a wykonanie zamówień objętych Umową będzie uzależnione od
uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych Umową;
b) gdy zachodzić będzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub
zastosowania materiałów zamiennych;
c) niezawinionej przez Wykonawcę zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy
Terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość wykonania
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz zwłoki
Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów;
d) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym
orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia
życia lub zdrowia na budowie - o czas wstrzymania prac;
e) opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem Siły wyższej.
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10. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być przygotowana na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do
Zapytania Ofertowego oraz zawierać co najmniej:
1) Nazwę, adres Oferenta/Wykonawcy.
2) Datę wystawienia oferty.
3) Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów.
4) Termin ważności oferty - minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
5) Cenę ryczałtową netto i brutto.
6) Termin realizacji zamówienia.
7) Czas gwarancji.
8) Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 8 oraz 9 niniejszego zapytania.
9) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
• Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, należy zaparafować.
• Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób
uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Oferenta.
• Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu – oferty przesłane pocztą, złożone
osobiście w siedzibie Zamawiającego należy złożyć w kopercie opisanej
„odpowiedź na zapytanie ofertowe 01/12/2017”.
Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może zatrzeć informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, gwarancji jakości i warunków płatności zawartych
w ofercie.
11. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2018 r. do godziny 23:59 osobiście
w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@chimimeca.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu
składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej
oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru
(ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz
ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania
Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla
Wykonawców.
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12. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Lp.

Kryterium

Waga
kryterium

Sposób oceny kryterium oraz wyliczenia ilości
punktów za kryterium

1.

Cena

70%

C = [Cmin/Co] x 100

2.

Doświadczenie

20%

D = DR x 100

3.

Długość gwarancji

10%

G = [Go/Gmax] x 100

Ocena dokonana będzie na podstawie następujących kryteriów:
1.
2.
3.

Cena – 70%
Doświadczenie – 20%
Długość gwarancji – 10%

KRYTERIUM
1. Cena
a) Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. wszelkie koszty
wynikające wprost z dokumentacji projektowej, konieczności odbioru robót, jak
również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
b) Cenę należy podać w PLN.
c) Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto (bez VAT) za wykonanie zamówienia.
d) Cena przedmiotu zamówienia może być tylko jedna - nie dopuszcza się wariantowości
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w cenie, tak by podana cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Punktacja zostanie przyznana zgodnie
ze wzorem:
C = [Cmin/Co] x 100
gdzie:
C – liczba punktów dla oferty badanej
Cmin – cena najtańszej oferty [PLN]
Co – cena rozpatrywanej oferty [PLN]
2. Doświadczenie
Kryterium „doświadczenie” oceniane będzie na podstawie wykazu zrealizowanych prac
budowlanych (stanowiących załącznik nr 6 do zapytania ofertowego) oraz przesłanych
referencji (z okresu 5 lat lub okresu działalności Oferenta – jeśli jest krótszy niż 5 lat)
potwierdzających realizację analogicznych zamówień w charakterze generalnego
wykonawcy.
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Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
D = DR x 100
gdzie:
D - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „doświadczenie”
DR – ocena doświadczenia wskazanego w rozpatrywanej ofercie, gdzie
1,0 – oferent zrealizował >8 analogicznych zamówień
0,7 – oferent zrealizował 6-8 analogicznych zamówień
0,4 – oferent zrealizował 3-5 analogicznych zamówień
0,0 – oferent zrealizował < 3 analogicznych zamówień
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie przesłanych referencji
3. Okres gwarancji
Kryterium „okres gwarancji”, gdzie okres gwarancji rozumiany jest zgodnie z przedmiotem
zamówienia jako okres gwarancji (podany w miesiącach) na roboty budowlane
i wyposażenie techniczne budynku (urządzenia wraz z instalacjami), nie mniejszy niż 60
miesięcy od daty odbioru końcowego. Gwarancja winna być bezwarunkowa, tj. nie może
zawierać wyłączeń obejmujących czynności i zachowania, które z natury występują
w obiektach użyteczności publicznej w czasie użytkowania i normalnej eksploatacji, jak
również ograniczeń zakresu i okresu gwarancji z tytułu warunków gwarancyjnych
dostawców i producentów materiałów, urządzeń i systemów. Okres gwarancyjny obejmuje
wszystkie zamontowane materiały, systemy i urządzenia bez uwzględnienia okresów
gwarancyjnych proponowanych przez dostawców ww. elementów.
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji podanym
w miesiącach.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
G = [Go/Gmax] x 100
gdzie:
G - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „okres gwarancji”
Gmax – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji [miesiące]
Go – liczba miesięcy gwarancji badanej oferty [miesiące]
OCENA KOŃCOWA: C x 0,7 + D x 0,2 + G x 0,1 = suma punktów
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie
uznana za najkorzystniejszą, a składający ją oferent zostanie wybrany na Wykonawcę
usługi.
4. Punktacja dla każdego z oferentów zostanie przyznana na podstawie prawidłowo
złożonej oferty.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyskała największą ilość punktów.
6. W przypadku ofert, które uzyskają taką samą ilość punktów łącznie, wybrana zostanie
oferta z najkrótszym terminem realizacji.
7. Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.
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13. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedmiotu zamówienia
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.chimimeca.pl oraz przekaże każdemu Oferentowi, który złożył ofertę.
2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie
i miejscu podpisania umowy.
3. Umowa zostanie podpisana w terminie do 30 dni od wyboru oferenta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

………………………………………….…………………..
Data, pieczątka i podpis Zamawiającego
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