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Numer rejestru: ZP.2396-14/16/K.TI               Sulechów, 04.04.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

pt.: „Dostawa gazu płynnego propan dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                       

w Sulechowie” 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie prosi o złożenie oferty dla zadania „Dostawa gazu płynnego 

propan dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”  

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 51 
66-100 Sulechów; 
tel (068) 352 84 18 
fax (068) 352 84 19 
www.pwsz.sulechow.pl 
kancelaria@pwsz.sulechow.pl 
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 
NIP 927-16-66-230 
REGON: 970751880 

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2013.907-j.t.), tj. do 30 000,00 euro. 

 

http://www.pwsz.sulechow.pl/
mailto:kancelaria@pwsz.sulechow.pl
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III. Przedmiot zamówienia  
 
Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazu płynnego - propan w ilości do 55000 litrów z uwzględnieniem prawa 

opcji, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może zamówić mniejszą ilość, jednak nie mniej niż 40000 litrów. 

2. Miejsce dostawy: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Zaplecze przetwórstwa spożywczego 

w Kalsku, Kalsk nr 122, 66-100 Sulechów (działka nr 1/52).  

3. Zamawiający posiada 3 zbiorniki podziemne o poj. 6.400 litra każdy.  

4. Czas napełnienia zbiorników nie dłuższy niż 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.  

5. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym w godzinach  ustalonych z Zamawiającym po wcześniejszym 

powiadomieniu (minimum 2 dni wcześniej), transportem zapewnionym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko, 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. działka ewidencyjna 1/52 w obrębie Kalsk, Gmina Sulechów. 

6. Do gazu płynnego propan stosuje się wymagania jakościowe określone odpowiednio w PN-C-96008:1998 

Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 – C4 w szczególności: 

 zawartość węglowodorów, % (m/m) - C3 nie mniej niż    - 90,0 

 wartość opałowa, kJ/kg, nie mniej niż                - 45.640 

 gęstość w temperaturze 15,6 st.C, t/m3, nie mniej niż              - 0,495 

 prężność absolutna par, Mpa, w temp.15 st. C, nie mniej niż   - 0,20 

 
Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
CPV 09122100-1 Propan 
CPV 09122110-4 - Propan skroplony  
 

 

http://cpv.strategiabiznesu.pl/pl/09122110-4/
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2017 r. lub z chwilą wyczerpania kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia lub maksymalnej ilości zamawianego gazu płynnego. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Elementy formalne oferty (oferta musi):   

1) cenę brutto za realizację całego zamówienia  

2.  Ponadto oferta musi: 

1) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;  

2) wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru telefonu i adresu email;   

3) być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania):  

4) musi być sporządzona w języku polskim; 

5) zawierać oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z beneficjentem – wzór 

stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

6) zawierać pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie 

nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kancelaria@pwsz.sulechow.pl lub do zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

ul. Armii Krajowej 48, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 12.04.2016 r. do godz. 11:00.  

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,  ul. Armii Krajowej  48,  66-100 Sulechów, (pok.104). 

 

 

mailto:kancelaria@pwsz.sulechow.pl
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VII. OCENA OFERT  

1.  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem 

ofertowym.   

2. Kryterium merytoryczne oceny: cena =100%  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto. 

4.  Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru: 

                        

       Cena najniższa z rozpatrywanych ofert 

P = - ---------------------------------------------------------------------  x 100 % x 100 pkt 

                              Cena badanej oferty 

 

5.   Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą.  

6.  Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.  

7.   W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca. 

8.  Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich 

pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 

 

VIII. PROCEDURA WYBORU OFERT  

1.  Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu.  

2.  Powodem do odrzucenia oferty będzie podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet na zamówienie.  

3.  Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą wartość P. Ilość punktów obliczana 

będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń.  

4.  Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów tj. wartość P. 

5.  W przypadku, gdy wszystkie oferty będą przewyższać zaplanowany budżet na zamówienie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentem z pierwszego miejsca zestawienia ofert, które 

miałyby na celu zmniejszenie kwoty zamówienia do akceptowalnego poziomu.  
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6.  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że złożone oferty 

otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 

ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

7.  Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego 

oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione 

najwyżej w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeśli w wyniku 

negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 

3 dni roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest odnotowywany stosowną informacją 

w protokole.  

8.  Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

9.  Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyn. 

10. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

 
IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli: 

1) Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

2) Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie usługi. 

 
X. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji w zakresie dostawy gazu udzielają:  mgr inż. Marek Zjawin (telefon: 68 352 84 24), i inż. 

Arkadiusz Kahle (telefon: 68 352 83 76),  email: m.zjawin@pwsz.sulechow.pl lub a.kahle@pwsz.sulechow.pl 

 

mailto:m.zjawin@pwsz.sulechow.pl
mailto:a.kahle@pwsz.sulechow.pl
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Osoba upoważniona do kontaktu:  

Agnieszka Dryło 

tel. (068) 352 84 26, w godz. 8.00 - 15.00 

 

Załącznik do zapytania ofertowego: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy 
3. Wzór umowy 
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Numer rejestru: Numer rejestru: ZP.2396-14/16/K.TI  
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

……………………………………………… 

/pieczęć Wykonawcy/   

Formularz ofertowy 

Wykonawca:  ................................................ …………………………………………………………………………….  

Nazwa firmy:  ........................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Adres firmy:  ..........................................................................................................................................................  

NIP: …………………………………………… 

Tel./fax.: ……………………………………… 

Osoby uprawnione do reprezentacji (nazwisko i imię, nr tel., email:  ....................................................... ……..… 

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

  

1. Oferujemy świadczenie usługi polegającej na „Dostawie gazu płynnego propan dla Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej  w Sulechowie”  

1.1 za cenę: jednostkowa cena netto za gaz płynny propan  ........................................................ zł/l     

(słownie:.......................................................................................................................................) 

podatek VAT………………………................................................................................................…zł 

(słownie:.......................................................................................................................................) 

1.2 jednostkowa cena brutto za gaz płynny propan  ................................................................... zł/l     

(słownie:.......................................................................................................................................) 

 

1.3 Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za dostarczenie 55.000 l gazu z uwzględnieniem prawa opcji 

wynosi: ....................................................................................................................................... zł  

(słownie:..............................................................................................................................) 
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2. Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

stawek VAT. 

  3.  Łączna cena podana w Formularzu Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na poprawieniu 

błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Umowie. 

 

4.  Oświadczamy, że 

a. przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki, 
b. akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia, 
c. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia, 
d. oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 
e. posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia, 
f. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
g. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 
h. na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 

prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 
 
 
…………………………………………. 

/miejscowość, data/ 

 

          ....................................................................... 
          / podpis i pieczęć uprawniony przedstawiciel wykonawcy / 
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Numer rejestru: Numer rejestru: ZP.2396-14/16/K.TI  

             Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Nazwa Wykonawcy: ............................................................... 

Adres Wykonawcy:   .............................................................. 

 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
Wykonawcy  

 
 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZP.2396-14/16/K.TI obejmujące usługę „Dostawy gazu płynnego 
propan dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Sulechowie” oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) 
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:  
a)   Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  
b)   Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  
c)   Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
d) 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.  
 
………………………, dn. …………… 2016 r. 

 

                                                                             .................................................................................. 
      /podpis i pieczęć uprawniony przedstawiciel wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
Wzór umowy 

Umowa nr ZP.2396-14/16/K.TI 
na dostawę gazu 

 
Zawarta w dniu ……………………… roku w Sulechowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, 
NIP: 927-16-66-230 reprezentowaną przez: 
Rektora PWSZ w Sulechowie - prof. dr hab. inż. Mariana Miłka 

przy udziale Kwestora PWSZ w Sulechowie - mgr Zofii Rosolskiej 
- zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCY, 
 

a 
 
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ* 

..................................................................(imię i nazwisko)........................................................... 

...................................................................................................................................................., 
zamieszkałym/ą w................................................., prowadzący/ąca działalność gospodarczą pod nazwą 

„........................................................” z siedzibą w .............................................., przy 
ul..........................................................., NIP ...................................................................... 

wpisany/na do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez 

………………........................................., pod numerem:.................................................................. 
 

reprezentowana przez: 
1....................................................................................................................................., 

2..................................................................................................................................... 

 
 
WSPÓLNICY SPÓLKI CYWILNEJ* 

1 .........................................................(imię i nazwisko) ................................., zamieszkałym/ą 

w................................................. – prowadząca/y działalność gospodarczą jako wspólnik spółki 
cywilnej „................................................” z siedzibą w .............................................., przy 

ul..........................................................., NIP ........................................ wpisany/na do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzoną przez ........................................, pod numerem:.......................... 
........................................ 

 
2. ........................................................(imię i nazwisko) ............................................, 

zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik 

spółki cywilnej „................................................” z siedzibą w .............................................., przy 

ul..........................................................., NIP ........................................ wpisany/na do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzoną przez ........................................, pod numerem:.......................... 

........................................ 
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reprezentowana przez: 
1....................................................................................................................................., 

2..................................................................................................................................... 
 
 
 
OSOBA PRAWNA ORAZ INNE SPÓLKI PRAWA HANDLOWEGO* 

..............................(firma)................................ siedzibą w.............................................., 

przy ul.........................................................., wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym 

Rejestrze Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP ..................................., kapitał 
zakładowy .................. 

 
reprezentowana przez: 

1....................................................................................................................................., 
2..................................................................................................................................... 

 

 

- zwanymi dalej WYKONAWCĄ 
 
W rezultacie dokonania przez „Zamawiającego” wyboru „Wykonawcy” w trybie zapytania ofertowego została 

zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa gazu płynnego - propan (CPV 09122100-1) w ilości do 55000 litrów, na 
LOIiWA Zaplecze przetwórstwa spożywczego w Kalsku nr 122, na działce położonej w Kalsku nr 1/52 

(zamawiający posiada 3 zbiorniki podziemne o poj. 6.400 l. każdy). 
2. Szczegółowe warunki umowy zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

§2 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu gazu na sumę ………………......................…… zł brutto (słownie: 

...........................................................................................) i na podstawie niniejszej umowy do tej wartości 
będzie realizowane zamówienie, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może zamówić mniejszą ilość tak, iż zapłata 

nastąpi za faktycznie zamówiony i dostarczonych gaz. 
2. Zastrzega się, że Zamawiający ma prawo niewykorzystania szacowanej ilości gazu płynnego - propan 
podanego w §1 ust. 1 umowy i nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem, iż 
minimalny zakres przedmiotu zamówienia to: 40000 litrów gazu płynnego. 
 
 

§3 
Termin wykonania umowy: od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2017 r. lub z chwilą wyczerpania 
kwoty maksymalnego wynagrodzenia lub maksymalnej ilości zamawianego gazu płynnego. 
 
 
 



    

                                            

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów 
tel. 68/352 84 18, fax 68/352 84 19 
e- mail: kancelaria@pwsz.sulechow.pl 

 

§4 
1.  Termin napełnienia zbiorników nie dłuższy niż dwa dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 

2. Zbiorniki zostaną napełnione gazem zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i wykorzystaniem instalacji 

odgromowej. 
 

 
§5 

1. Cena 1 litra gazu płynnego - propan zgodnie ze złożona ofertą wynosi .................... zł/l brutto, 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………..........................………) 

2. Strony umowy mogą wystąpić o zmianę ceny jednostkowej za gaz płynny jednakże zmiana odpowiadać 
powinna stosunkowi aktualnej cena gazu do średniej aktualnych notowań cen gazu w Rzeczpospolitej 

odpowiadającej stosunkowi ceny z oferty do średniej cen z regionu opublikowanych w Rzeczpospolitej na dzień 
złożenia oferty. 

3. Każdorazową zmianę ceny Wykonawca musi udokumentować stosownym dokumentem oraz niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega możliwość zakupienia mniejszej niż podana w zapytaniu ofertowym ilości gazu tak, iż 

wynagrodzenie będzie przysługiwać za faktyczny zamówiony i dostarczony przedmiot umowy. 
 

 
 

 
§6 

1. Płatność za napełnienie zbiorników gazem propan będzie dokonana na konto Wykonawcy. 

nr......................................................................................... w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury. 

2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
 

§7 
1. Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia 

właściwego wykonania umowy. 

2.  Zamawiający w czasie trwania Umowy zobowiązuje się nabywać gaz wyłącznie od Wykonawcy. 
3. Gaz zostanie dostarczony do Zamawiającego po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego lub telefonicznego 

zamówienia oraz po potwierdzeniu zamówienia i ustaleniu terminu dostawy. 
 

 
§8 

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności związanych z dostawą gazu od następnego 

dnia po zawarciu umowy. 
 

 
§9 

1. Jeżeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

żądać zapłaty od wykonawcy kary umownej w wysokości 50zł za każdy dzień zwłoki. 
2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca zapłaci karę 
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umowną w wysokości 1000 zł, 
3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, niezależnie od należności 

za dostawy wykonane do dnia odstąpienia od umowy, Zamawiający zapłaci karę umowną     w wysokości 1000 zł. 

4. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień 
opóźnienia w płatności. 

5. Strony mogą żądać zapłaty odszkodowania w kwocie przekraczającej zastrzeżone kary umowne. 
 

 
§10 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2.  Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym. 
3.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian 
umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: 

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących 

stawki procentowej należnego podatku VAT; 
2) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po zawarciu umowy; 

3) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 
4) w przypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego 

5) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, 

jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym; 
6) skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą 

obu Stron umowy. 
7) zmiana ceny jednostkowej za gaz płynny jednakże zmiana odpowiadać powinna stosunkowi 

aktualnej cena gazu do średniej aktualnych notowań cen gazu w Rzeczpospolitej odpowiadającej stosunkowi ceny 

z oferty do średniej cen z regionu opublikowanych w Rzeczpospolitej na dzień złożenia oferty. 
 

 
 

 
§11 

1. Przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759, ze zm.), oraz odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem faxu, informowania o zmianie 

adresu, nazwy i innych danych potrzebnych do realizacji Umowy. 

4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część, w tym: 
1) Zapytanie ofertowe, 

2) Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
5. Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, którego Strony nie będą mogły 

załatwić polubownie, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy 

(Sulechów). 
6. Zmiany lub uzupełnienie treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jednym dla 
Wykonawcy. 

 

 
 

 
 

 
Podpisy 

 
 

    Wykonawca                  Zamawiający 
 
 
 
 
 

…………………………………               ……………………………… 

 


