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Załącznik nr 4 

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pruszkowie 

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 EUR netto 

 

 

.........., dnia……………………….. 

Znak sprawy PIWPr.Fin.312.1.2020 

        …………………………………… 

…………………………………… 

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

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

                 (nazwa i adres wykonawcy) 

      

OFERTA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 

30 000 euro netto – wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień 

publicznych 

 

1. Niniejszym przedkładam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto - wyłączonym z obowiązku stosowania 

ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczącą kontenerów chłodniczych, o 

konstrukcji oraz wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją z zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot zamówienia: Kontener chłodniczy z przedsionkiem 

3. Termin realizacji zamówienia: …………………………. 

4. Warunki płatności – przelew, na podstawie faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu 

zamówienia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury. 

5. Cena brutto……………….( słownie……………………………………..…………….) 

6.    Wykonawca oświadcza, że cena całkowita oferty brutto dla przedmiotu zamówienia 

zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru tej oferty. 

7. Okres gwarancji:……………………………….. 

8. Informacje dodatkowe  

  

 

 

 

 

                                                                                                                              

………………………………. 

                Podpis zgodnie  

z zasadami reprezentacji oferenta 



UMOWA SPRZEDAŻY NR …/…./2020  

 

Umowa zawarta w dniu ………………2020r., w Pruszkowie, pomiędzy: 

 

1. ……………………………………………………………………….. 

 

zwaną dalej Sprzedającym  

 

a  

 

2. Skarbem Państwa - Powiatowym Inspektoratem Weterynarii z siedzibą w 

Pruszkowie, przy ul. Gordziałkowskiego 5, NIP: 5342022763 reprezentowanym przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie - lek. wet. Annę Kozłowską  

 

zwaną dalej Kupującym  

 

o następującej treści:  

§ 1  

1. Na mocy niniejszej umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące 

rzeczy: Kontener chłodniczy o wymiarach zewnętrznych: szerokość …… m, długość ……. m 

wysokość ……. m w ilości 1 sztuki. 

2. Konstrukcja – komora chłodnicza wraz z przedsionkiem na jednej stalowej ramie 

samonośnej, umożliwiająca przewożenie. Zadaszenie  z ocynkowanej blachy trapezowej 

nad wejściem do komory oraz nad agregatem chłodniczym. Przegrody z płyty warstwowej z 

rdzeniem poliuretanowym o grubości min. 10cm 

3.   Wyposażenie kontenera chłodniczego:  

- instalacja elektryczna 230V, rozdzielnia wyposażona w licznik energii oraz zabezpieczenia 

przeciwporażeniowe,  

- agregat chłodniczy typu monoblok ze sterownikiem temperatury od -5oC do +5oC, 

utrzymujący zadaną temperaturę w każdych warunkach atmosferycznych, 

- wyciągarka elektryczna z wyłącznikiem krańcowym o udźwigu 300/600kg, 

- wykończenie wnętrza kontenera materiałami ( drzwi, uszczelki, narożniki) do kontaktu z 

żywnością, łatwymi do utrzymania w czystości, tj. nieprzepuszczalnymi, niepochłaniającymi, 

zmywalnymi, o gładkiej powierzchni , 

- drzwi do chłodni oraz przedsionka wyposażone w uchwyt umożliwiający założenie plomby, 

- ściany oraz podłoga wykonana z blachy kwasoodpornej, 

- odwodnienie liniowe INOX przy wejściu do kontenera, 

- system rur stalowych do wieszania zwierzyny, 

- hak typu EURO – 30 szt. 

- oświetlenie na zewnątrz i wewnątrz komory chłodniczej 

- oświetlenie nad wejściem do komory włączane automatycznie 

- umywalka INOX z elektrycznym podgrzewaczem wody, 

- waga elektroniczna do 300kg, 

- szafka na środki czystości z blatem. 

-apteczka, instrukcje: BHP, mycia rąk, udzielenia pierwszej pomocy i podgrzewacza wody, 

 

 



4. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem przedmiotu umowy i że jest ona 

wolna od wad fizycznych i prawnych. 

 

§ 2  

1. Sprzedający przenosi na Kupującego własność przedmiotów umowy tj. 1 sztuki kontenera 

chłodniczego za kwotę …………...zł (słownie: ………………………………………….. złotych). 

2. Zapłata nastąpi w formie: przelew bankowy na podstawie faktury wystawionej przez 

Sprzedającego 

 

§ 3 

1. Sprzedawca dostarczy na swój koszt, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2, 

kontenery chłodnicze w miejsce wskazane przez Kupującego  

 

§ 4  

Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące przedmiotu 

umowy. 

 

§ 5  

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres …… miesięcy od dnia dostarczenia 

kontenera. 

2. W przypadku stwierdzenia awarii podlegającej gwarancji Kupujący prześle reklamację 

Sprzedawcy, który odpowie na nią w ciągu 7 dni od momentu jej otrzymania. 

3. Niezależnie od gwarancji Kupującemu przysługuje prawo rękojmi przez okres 24 miesięcy 
od dnia dostarczenia kontenera. 
4. Kupujący zobowiązuje się do zbadania kontenera w ciągu 7 dni od daty jego odbioru. W 

wypadku stwierdzenia wad lub braków Kupujący prześle reklamację Sprzedawcy, który 

odpowie na nią w ciągu 7 dni od momentu jej otrzymania.  

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

§ 7 

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 8 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Kupującego. 
 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

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

   Sprzedawca           Kupujący  


