
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku w oparciu  

o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwraca się                              

z zapytaniem  o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej realizacji  

Etapu III   

„Rekonstrukcji szaty roślinnej w otoczeniu dworu w Zespole dworsko parkowym 

 w Potoczku” 

 

1.Zamawiający: 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku z siedzibą: 

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki. 

REGON: 000097778 NIP: 862-10-07-586 

Telefon:  15 87 40 268 Fax:  15 87 40 268 

 

2.Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja szaty roślinnej w Zespole dworsko parkowym w 

Potoczku – Etap III. 

 

Część I 

Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie. 

 

Zgodnie z decyzją LWKZ w Lublinie osoba kierująca pracami pielęgnacyjnymi przy 

drzewostanie musi posiadać  kwalifikacje o których mowa w art. 37b, art.37g ust 1 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003ro ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / dz.U. z 2014 poz. 1446 

z póżń zm. 

 

W związku z powyższym osoby ubiegające się o zamówienie  muszą złożyć z ofertą 

dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków.  

 

Drzewa objęte pielęgnacją: 

 

 Lipa drobnolistna nr inw. 155  – ciecia sanitarne, usunięcie jemioły 

 Klon pospolity nr inw.159 – ciecia sanitarne 

 Robinia akacjowa nr inw. 171 - ciecie sanitarne i korygujące 

 Grab pospolity nr inw. 153 - Przegląd 

 Grab pospolity nr inw. 154 - Przegląd 

 Klon jawor nr inw.156 - Przegląd 

 

Część II 

Urządzenie szaty roslinnej 

 

 

1. Urządzenie szaty roślinnej zgodnie z arkuszem 2 „Północne wnętrze” 

 

Nowe nasadzenia drzew i krzewów: 

Arkusz 2 „Północne wnętrze” 



 Jaśminowiec wonny – 47 szt. o wysokości min 1 m rabata wyłożona Agro włókniną, 

wyściółkowana kora  i obrzeżona.  

 Winobluszcz pięciolistkowy – 6 szt. wyrobić misy, wyściółkować korą i położyć 

obrzeża 

 Syringa Vulgarris var. Lilak – 7 szt. o wysokości min 1,5 m rabata wyłożona Agro 

włókniną, wyściółkowana korą  i obrzeżona.  

 Świerk pospolity – 2 szt. o wysokości min 1 m – wyrobić misy wyściółkować korą i 

położyć obrzeża 

 Viburnum opulus „Roseum” – Kalina Koralowa  - 1 szt. o wysokości min 1 m - 

wyrobić misy, wyściółkować korą i położyć obrzeża 

 

 

Arkusz 4 strefa przejściowa 

 Uzupełnienie żywopłotu z berberysu wzdłuż drogi  - 6 szt. 

 Hedera helix – bluszcz pospolity – 150 szt. (75m2) – rabata wyłożona Agro włókniną, 

wysypana kora  i obrzeżona.  

 

Rabaty kwiatowe – nasadzenia roslin: 

 Piwonia chińska Paeonia lactiflora „Kansas” – 4 szt. 

 Omieg wschodni Doronicum Orientale  – 15 szt. 

 Ubiorek wieczniezielony Iberis sempervirens  - 15 szt. 

 Smagliczka skalna Aurinia saxatilis P9 –10 szt. 

 Bergenia cordifolia "Robusta" –14 szt. 

 Żagwin ogrodowy Aubrieta x cultorum Red carpet – 14 szt. 

 Żurawka ogrodowa Heuchera hybrida  "Creme Brule" – 12 szt. 

 Hosta Hybrida Halcyon –16 szt. 

 Naparstnica purpurowa Digitalis Purpurea –12 szt. 

 Kosaciec syberyjski iris sybirica –12 szt. 

 Ligualaria dentata "Desdemona" Języczka pomarańczowa –5 szt. 

 Hosta hybrida Patriot – 7 szt. 

 Prawoślaz różowy (malwa)Althaea rosea – 12 szt. 

 Orlik ogrodowyAquilegia hybrida Crimson star – 5 szt. 

 Rudbekia lsniąca Rudbeckia laciniata "gold-quelle"– 10 szt. 

 Szałwia lekarska Salvia officinalis Purpurascens – 7 szt. 

 Goździk pierzasty Dianthus plumarius – 32 szt. 

 Pysznogłówka ogrodowa "Cambridge Scarlet"– 14 szt. 

 Aster nowoangielski "Andenken am alma Poetschke"– 5 szt. 

 Dzielżan ogrodowy Helenium Hybridum "Kanaria" – 5 szt. 

 Aster krzaczasty Aster dumosum "Silbertoppich:– 12 szt. 

 Aster krzaczasty Aster dumosum "Marjorie" – 9 szt. 

 Aster nowobelgijski Aster novi-belgii Crimson Brocade – 7 szt. 

 Aster krzaczasty Aster dumosus "Niobe'  – 10 szt. 

 



Założenia realizacyjne: 

- rabaty maja długość 28 mi szerokość 1 m 

- poziom  obwodowej części rabaty wniesiony jest o 2-3 cm nad poziom otaczającego  gruntu 

- w części środkowej rabaty poziom gruntu jest wzniesiony o 5 cm nad poziom otaczającego  

gruntu 

-uprawna  warstwa gleby będzie glebą urodzajną  o ph 5,5 – 6,5 

- Rabata będzie wyłożona Agrowłóknina i wyściółkowana kora sosnową lub sezonowymi 

zrębkami 

- Rabata będzie obrzeżona za pomocą obrzeża  EKOBORD o wysokości o wysokości 27 mm 

 

Niwelacja terenu i renowacja trawnika -  około  3000 m2 

Renowacja trawników dywanowych przy uprawie ręcznej : 

– oczyszczenie terenu  oraz likwidacja  chwastów 

– ręczne wyrównanie powierzchni, 

– ręczne przekopanie gleby na głębokość 18 cm w miejscach 

   pozbawionych trawy, 

– rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, 

– zagrabienie, 

– rozścielenie ziemi żyznej grubości 2cm (2m3/100m2), 

– wysianie nasion traw w ilości 2kg/100m2, 

– ubicie nawierzchni 

– wykonanie wertykulacji na pozostałej części trawnika 

– wysianie nasion traw w ilości 2kg/100m2 w miejscach pustych 

– rozrzucenie nawozów mineralnych w ilości 500kg/1ha, 

 

Karczowanie pni po ściętych drzewach : 1 szt. 

 

 

3.Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia  do dnia  05. 11. 2019 r 

4.Opis warunków udziału w postepowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 

5) osoba wykonująca zabiegi pielegnacyjno – lecznicze przy drzewostanie musi 

posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003r o 



ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (t.j.  Dz. U. z 2017, poz 2187 z poźn. 

Zm. W brzmieniu: 

1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach 

będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do 

rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 

których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w 

tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego 

semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 

konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach 

wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją 

kultury. 

  

2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz prace 

restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego 

rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru.  

3. Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje 

osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 

zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego 

rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy 

tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.  

 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 

 5.  Kryteria oceny ofert: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:   Cena - 100% 

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

 

 6.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 

Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w częściach. 

 Należy wycenić osobno każdą część zamówienia. 

Płatność przelewem do 14 po otrzymaniu faktury. 

Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 



 

Termin i miejsce złożenia oferty: 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – ZSCKR w Potoczku - sekretariat, w 

terminie do dnia 07. 10. 2019 r. do godz. 10.00. 

 7.  Sposób przygotowania oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na załączonym 

formularzu OFERTA - Załącznik nr 1. 

2) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zaadresować:  

                   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki 

i oznaczyć:  

Oferta na „Rekonstrukcję szaty roślinnej w otoczeniu dworu w zespole dworko – 

parkowym w Potoczku” 

- Część I Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie 

- Część II Urządzenie szaty roslinnej. 

 

3) Zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

4)  Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

7.  Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego: 

Marek Hołody tel. 15 8740268 

Iwona Rudnicka Karbarz tel. 15 8740268 

8.  Załączniki: 

1) Formularz oferty 

2) Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

………………………………………………………. 

                             (pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 

Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki 

Telefon/fax 15 8740268 

e-mail:sekretariat@zsckrpotoczek.pl 

2. Wykonawca:  

Nazwa firmy:  

 
Adres firmy:  

 

 
NIP 

 
 REGON  

Numer telefonu/fax 

 
 e-mail:  

Dane osoby do 

reprezentacji firmy: 
 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 

26.09.2019r, oświadczamy, że oferujemy realizację zadania Rekonstrukcję szaty roślinnej w 

otoczeniu dworu w zespole dworko – parkowym w Potoczku”   

- Część I Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie 

- Część II Urządzenie szaty roslinnej. 

 

3. Oferujemy przedmiot zamówienia w następującej cenie: 

Część I  

Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie 

Termin realizacji zadania 05.11.2019r 

 

• ......................................................................................................zł netto/ bez podatku VAT/ 

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

• podatek VAT ........ % w wysokości ....................................................... zł 

Łącznie 

• ..........................................................................zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT / 

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



Część II 

Urządzenie szaty roślinnej. 

Termin realizacji zadania: 15.11.2019r 

 

• ......................................................................................................zł netto/ bez podatku VAT/ 

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

• podatek VAT ........ % w wysokości ....................................................... zł 

Łącznie 

• ..........................................................................zł brutto / z uwzględnieniem podatku VAT / 

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

4. Okres gwarancji/rękojmi : 24 miesiące 

5. Oświadczamy: 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadajmy niezbędną wiedzę i doświadczenie  

3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 

zamówienia. 

5) *dysponujemy osobą, której powierzymy zabiegi pielegnacyjno – lecznicze przy 

drzewostanie posiadającą  kwalifikacje o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23 

lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (t.j.  Dz. U. z 2017, poz 

2187 z poźn. Zm.  

……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

Dokumenty poświadczające kwalifikacje w załączniku. 
               *Dotyczy części nr II Zabiegi dendrologiczne przy drzewostanie. 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie i terminie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym i projekcie . 

8. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

9. Zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według 

wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1………………………………                   .................................................................................. 

2…………………………….…                                   (Podpis osoby uprawnionej do składania  

3……………………………….                                                 oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) 

 



....................................... dnia................................ 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA 

zawarta w dniu …………. w …………. 

pomiędzy 

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Potoczek 43, 23-313 Potok 

Wielki reprezentowanym przez: Dariusza Wolana –Dyrektora 

                                              Barbarę Dyjach – Głównego Księgowego 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a 

……………………………………….   

NIP …………………………….   

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 

 

w wyniku wyboru oferty wykonawcy zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  

„Rekonstrukcję szaty roślinnej w otoczeniu dworu w zespole dworko – parkowym w 

Potoczku”   

- Część I Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie 

- Część II Urządzenie szaty roślinnej. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do:  do dnia 05.11.2019r 

§ 3 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) zapewnienie materiałów, narzędzi, urządzeń i środka transportu oraz wykwalifikowanych 

pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją 

projektową Rekonstrukcja szaty roślinnej w otoczeniu dworu w Potoczku oraz obowiązującymi 

przepisami, 

3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi 

normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,  

4) bieżąca współpraca z Zamawiającymi dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami, 



5) przekazywania na bieżąco informacji dotyczących realizacji Umowy  

6) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób 

i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W 

przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. 

uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność, 

7) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac,  

8) sprzątanie i uporządkowanie placu prac, bieżący wywóz oraz utylizacja odpadów, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

9) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą 

doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w 

tym także związane z nienależytym wykonaniem,  

10) sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu w terminie do 3 dni od podpisania umowy,  

2) odbiór przedmiotu umowy w terminach wynikających z niniejszej umowy,  

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,  

5) zapewnienia energii elektrycznej i wody do realizacji przedmiotu zamówienia.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotu zamówienia bez udziału 

podwykonawców.  

§ 5 

1.Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

1)wartość bez kwoty podatku VAT:  …………………….. złotych  (słownie: zł.),  

2)podatek VAT według stawki …….. %, tj.:  ……………….. złotych  (słownie: zł),  

3)wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy: ……………złotych (słownie: złotych) 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 3 będzie wypłacone po wykonaniu                            

i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.  

3.Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 

umowy.  

4.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 



5.Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10.Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni.  

§ 7 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu  24 miesiące gwarancji i rękojmi na roboty  i 

nasadzenia. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru 

końcowego. A w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego.  

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych instalacji  

3.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na 

skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

§ 8 

1.Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

-  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego 

w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 2. 

- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości                                               

10 %wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,  

2.Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę 

uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 

14 dni od daty jej wystawienia.  

3. .Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych                    

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

4. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

§ 9 

1.Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:  

1)po stronie Zamawiającego: Iwona Rudnicka-Karbarz tel. 15 87 40 268  

2)po stronie Wykonawcy: …………………. tel. …………………..  

2.Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu 

odbioru robót”.  



§ 10 

1.Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru.  

2.Protokół Odbioru, będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że 

przedmiot umowy odpowiada wymogom umowy, jest sprawny i wolne od wad. W przypadku 

odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie 

zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie 

wymaganych zmian lub uzupełnień.  

§ 11 

1.Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody 

obu stron.  

2.Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu.  

3. Załącznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy.  

2.Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


