Drawieński Park Narodowy
73-220 Drawno ul. Leśników 2
tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Załącznik nr 1
Formularz propozycji cenowej
Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, składam ofertę na zadanie pn. „Transport
drewna opałowego na terenie DPN”.
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię i nazwisko *
……………………………………………………………………………………………………….………………
Zarejestrowany adres Wykonawcy/adres zamieszkania *
ulica ………………………………………………..nr domu …………………………………………………….
kod pocztowy …………..…..………………. miejscowość ………………………………………………...….
nr telefonu …………………………………... fax …………………………e-mail: ……………………………
REGON …………………………………………………..NIP …………………………………….…………….
Oferuję stawkę:
netto ……………………………………………………………………………..……………………..…. zł/mp,
podatek vat ……………………………………………………………………………………………..….zł
brutto ……………………………………………………………………………………………………….zł/mp
brutto (słownie) ……………............................................................................................................zł/mp
1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest * płatnikiem podatku vat.
3. W przypadku wybrania oferty, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………..
Data

………………………………………………….
czytelny podpis

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1 …………………………………………………………………………………………………………………...
2 …………………………………………………………………………………………………………………...
3 …………………………………………………………………………………………………………………...
* niepotrzebne skreślić

Drawieński Park Narodowy
73-220 Drawno ul. Leśników 2
tel. (+48) 95 768 2051, fax. (+48) 95 768 2510, www.dpn.pl, e-mail: dpn@dpn.pl

Załącznik nr 2
Umowa nr K-3700-……./2016
Zawarta w dniu …………….. r. w Drawnie pomiędzy:
…………………………………………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………, zwanym Wykonawcą.
§1
Przedmiotem umowy jest transport drewna opałowego wraz z załadunkiem i rozładunkiem drewna
z miejsc składowania w Obwodach Ochronnych: Knieja, Dębina, Kamienna, Ostrowiec, Pustelnia,
Sitno, na miejsca biwakowania DPN (Drawnik, Barnimie, Bogdanka, Sitnica, Pstrąg, Kamienna) oraz
do Stacji terenowych na Pustelni i w Ostrowitem – zależnie od potrzeb.
Maksymalna ilość drewna do transportu – 520 mp.
§2
Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji niniejszej Umowy:
1. Terminowe wykonywanie prac w porozumieniu z pracownikami DPN.
2. Wykonywanie prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przestrzegania zasad BHP.
§3
1. Strony ustalają, iż stawka brutto za usługę wymienioną w §1, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
wynosi ………………………………….. zł/mp (słownie: …………………………………………..).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas od dnia podpisania do 31 grudnia 2016 r.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§6
W sprawach nie ujętych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Sprawy sporne będą rozwiązywane polubownie lub przez Sądy właściwe.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
………………………………..
Zamawiający

……………………………………
Wykonawca

