Nr sprawy MGZE.271.1.3.2019/EFS

Załącznik nr 1 do siwz
...............................................
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
Ja (My), niżej podpisany (ni) ..........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

REGON ............................................................ Nr NIP .............................................................
Nr konta bankowego: ..................................................................................................................
nr telefonu ........................................................... nr faxu ..........................................................
e-mail .............................................................................................
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem* / małym* / średnim* przedsiębiorcą
(*niepotrzebne skreślić)

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych pn.: Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w
Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę
śmiało” III POSTĘPOWANIE MEBLE znak postępowania MGZE.271.1.3.2019/EFS ,
składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję/my wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia (siwz) i załącznikach do siwz, w tym we wzorze umowy:

LP

Nazwa

Wartość umowna
netto

Stawka
podatku

Wartość
podatku

Wartość umowna brutto

Okres
gwarancji i
rękojmi
(24 lub 36
lub 48)

………………..…..zł
1

Meble

………………..…..zł

……. %

…………zł
Słownie: ……………….……………
…………………………………………

str. 1

……………
miesięcy
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2) w terminie i na warunkach płatności – zgodnie z zapisami siwz.
3. * Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia :
a) wykonanie części dotyczącej ......................................................................podwykonawcy 3
...................................................................................................................................................
adres ..........................................................................................................................................
b) wykonanie części dotyczącej ......................................................................podwykonawcy 4
................................................................................................................................................. ..
adres ....................................................................................................................... ...................
Oświadczamy, że:
1) wykonamy zamówienie zgodnie z siwz,
2) zapoznaliśmy się z:
a) dokumentami przetargowymi,
b) warunkami zamówienia i akceptujemy je oraz, że w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do
zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego
w załączonej do siwz umowy.
4. Do oferty zostały załączone następujące dokumenty:
1) oświadczenie
o
spełnianiu
warunków
udziału
w
postępowaniu
i
braku
podstaw
do wykluczenia i (szt.......),
2) *pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne),
3) *zobowiązanie
podmiotu
trzeciego,
na
którego
zdolnościach
polega
wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego),
4) ........................................................
6. Uprawniony/a do kontaktów z Zamawiającym jest p. ………………………………………
pełniący/a funkcję ……….……………… i osiągalny/a pod nr tel. ……………………............., faksu
…………………………...
w
godz.
od
………
do
……………..,
e-mail
……………………………………………
7. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej
Zamawiającego
informacji,
o
której
mowa
w
art.
86
ust. 5 uPzp, oświadczenie o przyneależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
8.
Oświadczam/my,
że
jestem/jesteśmy
uprawnieni
do
reprezentowania
Wykonawcy
na podstawie ................................................................................................................ ...........
(Podać rodzaj i nr dokumentu)
DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN (zgodnie z załącznikiem 1b

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców

1.

Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady. Termin gwarancji
i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert (Rozdział XIII siwz).
2.
Powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 22 a ust. 1 uPzp należy
do oferty dołączyć zobowiązania, o których mowa w pkt V.3 siwz.
3i4
Podać imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy
*niepotrzebne skreślić
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.................................................
( pieczęć wykonawcy )

Wykaz zrealizowanych dostaw
Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ……............................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w
przetargu nieograniczonym
pn.
Dostawa
wyposażenia
do
Przedszkola
Samorządowego
w
Koronowie
w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” III POSTĘPOWANIE MEBLE, przedstawiam(y) następujące informacje:

L.p.

Rodzaj i nazwa
dostaw

Zleceniodawca
- nazwa, adres,
nr telefonu
do kontaktu)

Miejsce
wykonania

Data
wykonania

Wartość
brutto

1.

2.

Uwaga Wykonawca dla wskazanych w tabeli dostaw jest zobowiązany dołączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy,

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa i adres Wykonawcy:
(w przypadku składania oferty wykonawca winien podać dane dot. Wszystkich podmiotów składających ofertę),

…………………………………............................................................................
………………………………………......................................................................
NIP/PESEL: …..........................................................................................
(wpisać odpowiednio w zależności od podmiotu)

KRS/CEiDG: ….........................................................................................
(wpisać odpowiednio w zależności od podmiotu)

reprezentowany przez:

…..................................................................................................................................................
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w formie przetargu nieograniczonego na Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w
Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”
II POSTĘPOWANIE prowadzonego przez Gminę Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
składam poniższe oświadczenia:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tj. Dz.U. z 2018
poz. 1986 ze zm.).
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
uPzp.

…………………………………………………
(data i podpis)

Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. …………… ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) (podać
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 uPzp).

MGZE.271.1.3.2019/EFS
Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(data i podpis)

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
w rozdziale V pkt 2 SIWZ, w oparciu o art. 22 ust. 1 uPzp, dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

…………………………………………………
(data i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam/y, że następujący/e
w niniejszym postępowaniu, tj.:

podmiot/y,

na

którego/ych

zasoby

powołuję/my

się

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…..................................................................................................................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję/emy się
na zasoby w.wym. podmiotu/ów

…………………………………………………
(data i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, 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.

…………………………………………………
(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić
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.........................................................
(pieczęć wykonawcy)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia do Przedszkola
Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola
chodzę śmiało” II POSTĘPOWANIE

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : ...................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) oświadczam/y, że:
*nie należę /my do grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, który złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu,
*należę/my do grupy kapitałowej z następującym/i wykonawcą/wykonawcami, który/którzy
złożyli ofertę/y w przedmiotowym postępowaniu:
1. .......................................................................,
2. .......................................................................,
3. .......................................................................
Jednocześnie oświadczam/y, że powiązania z wyżej wymienionym/i podmiotem/podmiotami
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Na potwierdzenie tego faktu przedkładam/my następujące dowody:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

..............................., dn. ...............................

...............................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do siwz
UMOWA NR ………………………..
zawarta w dniu ……2019 r. pomiędzy:

Gminą Koronowo,
z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, NIP 554 25 54 358,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
w imieniu której działają:
Ewa Chytła – Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie (Pełnomocnictwo
nr………………. )
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Bogusławy Bazali (Pełnomocnictwo
nr………………. )
a
………………………………...,
z siedzibą: ………………………………………………., REGON …………………, NIP ……………………,
zwanym w dalszej treści umowy “ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
- ……………………………………
Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na realizację zadania pod nazwą:
Dostawa
wyposażenia
do
Przedszkola
Samorządowego
w
Koronowie
w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” - MEBLE
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa MEBLI zwanego dalej także "przedmiotem umowy".
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i jego właściwości będą zgodne z warunkami określonymi w
złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofercie Wykonawcy oraz
specyfikacji technicznej zawartej w treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przez dostawę strony rozumieją: przeniesienie własności przedmiotu, wraz z dostarczeniem go
do siedziby Przedszkola Samorządowego w Koronowie – ul. Paderewskiego 3, 86-010 Koronowo.
Wykonawca jest obowiązany wnieść przedmiot do budynku Przedszkola na koszt własny.
4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego
zawarte w ofercie Wykonawcy i specyfikacji technicznej, w szczególności jest wolny od wad
fizycznych i prawnych, w tym wad ukrytych, a informacje zawarte w dokumentach są prawdziwe.
5. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie
i zgodność z właściwymi normami.
§2
Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w terminie: do dnia 30 września 2019 r.
§3
1. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem, o gotowości do odbioru
techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno jakościowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie email.
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3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych
wadach, podpisany przez obie strony. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niż z chwilą
protokolarnego potwierdzenia przez Strony umowy usunięcia stwierdzonych wad.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego, że przedstawiony przedmiot
nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym
specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i/lub ofercie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie zgodnie z opisem. W takim
przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach. Powyższe postanowienia
nie naruszają postanowień dotyczących kar umownych.
8. Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przez
Zamawiającego na Zamawiającego przechodzą wszelkie korzyści i obciążenia związane z nim , jak
również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

9. Załącznikiem do protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie specyfikacja techniczna
stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§4

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości: ……………………. zł brutto, w tym podatek VAT według stawki ….. % w wysokości
……………. złotych.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty
poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji
umowy,
w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych certyfikatów, itp. Ponadto
wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania,
opłaty za kontrole, testy i badania które są związane z należytą realizacją umowy.
Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy
opisany w § 1 umowy.
3. Wszelkie płatności wynikające z realizacji umowy będą dokonane na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy, przelewem
po doręczeniu Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi
wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniem Podwykonawcy o zaspokojeniu w całości
roszczeń wobec Wykonawcy oraz Zamawiającego - Gminy Koronowo), na rachunek bankowy
Wykonawcy nr: ………………………
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT po zakończeniu dostawy
i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty złożenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§6

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
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umownych:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych:
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy
lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2) Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych :
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający,
Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2. Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w
§ 4 ust. 1. Umowy.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego j.w. staje się wymagalne:
- za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu,
- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni
od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie
opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności
Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych, do wysokości poniesionej szkody.
§7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ....... miesięcy na
przedmiot, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo –
odbiorczego przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa
w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad
bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady nie krótszym
niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, chyba że strony uzgodnią inny termin adekwatny do rodzaju
prac naprawczych koniecznych do wykonania. Czas reakcji serwisu – maksymalnie 72 godziny
od daty zgłoszenia w formie faxu lub telefonicznie.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym, to Zamawiający
uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Niniejsze postanowienia umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 2 i
5773 kodeksu cywilnego.
§8
Jako koordynatora w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się ze strony Zamawiającego:
................................................, a ze Strony Wykonawcy .............................................
§9
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie
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niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności
roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.
§ 10
Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Integralną cześć umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna;
Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 3 – oświadczenie podwykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
PODWYKONAWCA:
NIP …........................

…...........................................................................................................,

reprezentowany przez …………………………………………………………………………..
realizujący zadanie pn.:
Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie
w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało”

(znak postępowania MGZE.271.1.3.2019/EFS)
w zakresie określonym w Umowie nr……………………… z dnia…………………………..
zawartej
z
…..................................................................................................................,
NIP …........................

WYKONAWCĄ:

oświadcza, że za dostawy wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w
protokole odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Koronowo a Wykonawcą
z dnia………………… obejmujące następujący zakres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………….. wynagrodzenie w wysokości ……………zł
/słownie/…………………………………………………………………………………………………………………………..,
odpowiadające wykonanemu zakresowi dostaw.
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
dostaw j.w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj.
Gminy Koronowo i WYKONAWCY.

….................
………………..…………….................................

dnia

……………
(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

