
DGK-GRAIZ/SG – 69/2022                                                                                                Turek, dn. 02.06.2022 r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na usługę wynajmu minikoparki wraz z obsługą na  

potrzeby PGKiM Sp. z o. o. w Turku. 
(nazwa rodzaju zamówienia) 

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

     Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polna 4, 62 – 700 Turek. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

  

         Przedmiotem zamówienia jest wynajem minikoparki wraz z operatorem. 

 

 Wymagane warunki dla wynajmowanego sprzętu tj. minikoparki: 

- wychylenie zamocowanego osprzęty w prawo lub lewo o 90 stopni, 

- szybkozłącze Powertilt dopasowane do narzędzi z możliwością obrotu o 180 stopni, 

- różne rodzaje łyżek umożliwiające pracę przed i podsiębiernie, 

- obrót wokół własnej osi o 360 stopni, 

- szerokość całkowita do 16000 mm, 

- długość całkowita do 6000 mm, 

- głębokość kopania do 3 m, 

- napęd gąsiennicowy gumowy. 

 

Minikoparka wraz z operatorem powinna być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawianego.  

 

          Kod CPV   45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

 

          Przewidywane ilości godzin wynajmu sprzętu -1 200 godzin. 

 

b)  termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

 

c) termin wykonywania zamówienia : minikoparka wraz z obsługą operatorską powinna być do dyspozycji 

Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawianego w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego.   

d)  warunki płatności: 14 dni od dnia doręczenia faktury do Zamawiającego. 

 

 

III. Forma i termin  złożenia oferty: 

 

  Ofertę na Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1  należy złożyć w formie:  

 

• pisemnej (osobiście, listownie) na adres: PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62 – 700 Turek,  

 

W terminie do dnia: 14.06.2022 r. do godz. 12.00 w kopercie z napisem „Oferta  na  usługę wynajmu 

minikoparki wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku. Nie otwierać do dnia 14.06.2022 r. do 

godz. 12.00.”  

 

 

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do formularza ofertowego), 

 

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  

   500 000 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych (opłacona polisa OC),  

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

  Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z   Wykonawcami: 

 

w zakresie przedmiotu postępowania: Arkadiusz Piekarski tel. (0-63) 28 – 00 – 336, 

w zakresie procedury postępowania: Sebastian Gałczyński  tel.   (0-63) 28 – 00 – 307. 

IV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie   

      zamówienia  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 63 28 00 321; 

▪ w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4, 62-700 Turek 

powołany został inspektor ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail iod@pgkim-turek.pl ; 

▪ dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia  DGK – GRAIZ/SG – 69/2022, na  usługę wynajmu minikoparki wraz z obsługą na 

potrzeby PGKiM Sp. z o. o. w Turku prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;       

▪ odbiorcami Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania;   

▪ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan,  że 

przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

mailto:iod@pgkim-turek.pl


− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

Zatwierdzam formularz ofertowy dnia   ……………….   ……………………………… 

                            podpis Zamawiającego  
                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do  

                 Formularza Ofertowego 

 

Formularz cenowy 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

 

NAZWA: ............................................................................................................................................................. 

ADRES: ................................................................................................................................................................ 

NIP: ....................................................................................................................................................................... 

NR TELEFONU: .................................................................................................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tj. na usługę wynajmu minikoparki wraz z obsługą na potrzeby 

PGKiM Sp. z o. o. za kwotę: 
 

Lp. Sprzęt do wynajmu Ilość godzin  

Cena 

wynajmu za 1 

godz. pracy 

netto 

Podatek VAT 

Cena wynajmu za 

1 godz. pracy 

brutto 

1. Wynajem minikoparki  1.200 godzin 
 

 

  

 

Razem wartość wynajmu sprzętu za  1.200  godzin : 

 

………………..… 

 

 

Cena brutto wynajmu wynosi…………………………………zł brutto. 

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

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego  zastrzeżeń.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami projektu umowy  i w przypadku przyznania mnie  realizacji 

zamówienia zobowiązuję się do jej zawarcia w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza cenowego stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

a) …………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………….. 

c) ………………………………………………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

                                                 ........................................... 
                                                                                                                                                         (podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do  

                 Formularza Ofertowego 

 

 
 

Wykonawca/pieczątka: 

 

………………………………………………….. 

  

        

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: 

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

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

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o. o. 

z siedzibą w Turku  i nie pozostaję w związku małżeńskim z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o. o. z siedzibą w Turku oraz: 

o nie prowadzę wspólnej działalności z ww. pracownikiem lub jego współmałżonkiem;  

o nie zarządzam taką działalnością, nie jestem pełnomocnikiem lub przedstawicielem;  

o wyżej wymienione osoby nie zarządzają moją działalnością, nie występują 

w charakterze pełnomocnika lub przedstawiciela. 

 

 

        

 

………………………………………… 

( podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do  

                 Formularza Ofertowego 

Istotne postanowienia umowy 

 

 Zawarta  w Turku  dnia ........................... roku  pomiędzy  Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,     ul. Polna 4, 62 - 700  

Turek, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy KRS za Nr 

0000162254, o NIP – 668-00-00-082, REGON – 311022883, kapitał zakładowy .............................. zł 

reprezentowanym  przez : 

 

………………………………………………………………………………. 

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a  

 

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

 

reprezentowanym przez 

 

……………………………………………………. 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

 

Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  usługę polegającą na  wynajmie  

minikoparki wraz z obsługą na  potrzeby PGKiM  Sp. z o. o. w Turku  zgodnie z ofertą z dnia 

……………………… 

 

§ 2 

 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia  przez okres  12 miesięcy  lub do wcześniejszego wyczerpania 

ilości godzin wynajmu minikoparki.  

 

§ 3 

 

1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy za wykonane prace wynagrodzenie w wysokości: 

 

 

1) netto zł............ (słownie: ............................................................................ zł) 

2) z podatkiem VAT (……..%)  wynoszącym.........zł (słownie......................zł) 

3) łączna wartość brutto  .............. (słownie: ................................................. zł) 

 

 w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą  Wykonawcy z dnia……………………… oraz 

poniższym zestawieniem. 
  

Lp. Sprzęt do wynajmu 
 Ilość roboczo 

godzin  

Cena 

wynajmu za 1 

godz. pracy 

netto 

Podatek VAT 
Cena wynajmu za 1 godz. 

pracy brutto 

1. 
Minikoparka wraz 

obsługą  
1.200 godzin 

 

 

  

 

Razem wartość wynajmu sprzętu: 
 

………………..… 

 
        Cena brutto wynajmu wynosi…………………………………zł brutto. 



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

 

2. Minikoparka wraz obsługą powinna być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 

momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawianego.  

3. Zapotrzebowanie zgłoszone zostać może telefonicznie, drogą mailową  lub pisemnie.  

4. Cena pozostanie niezmieniona przez cały okres trwania umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzona przez Zamawiającego Karta Pracy Sprzętu lub 

inny dokument potwierdzający wykonanie usługi. Należności zostaną uregulowane przelewem na 

konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

6. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia i 

wiążącej się z tym kwoty zamówienia. 

7. Mniejsza wartość zamówienia nie będzie stanowić żadnych podstaw do roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego. 
 

§ 4 

 

1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić operatora minikoparki, posiadającego stosowne uprawnienia 

do obsługiwania minikoparki.  

2. Szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych niniejsza umową 

obciążają w całości Wykonawcę. 

 

§ 5 

 

Przez cały okres wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (słownie pięćset tysięcy złotych). 

 

§ 6 

 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawowany będzie przez uprawnionych pracowników 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać prace określone umową w sposób nie zakłócający spokoju i 

porządku publicznego oraz przy użyciu sprzętu specjalistycznego dopuszczonego do stosowania przy 

tego typu robotach. 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności w przypadkach wyszczególnionych w niniejszej umowie i w przypadku wystąpienia 

zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy , które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których 

Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć 

i im przeciwdziałać. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną : 

1.  Za  każdy  dzień  zwłoki  w  wykonaniu przedmiotu zamówienia karę w  wysokości  0,2 %  

licząc  od  wartości  całości  wynagrodzenia brutto określonego  w   § 3  niniejszej  umowy. 

2. W  razie   odstąpienia  od     umowy     z    przyczyn   zależnych   od   Wykonawcy w 

wysokości  10%  wartości  całości  wynagrodzenia 

2. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną :                                   



W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od Zamawiającego w  wysokości  10%  

wartości  całości  wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość kary     

umownej.  

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy  rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11 

 

Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych niniejsza 

umową oraz jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 12 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informujemy, iż Administratorem Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy    ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.o. 

został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres mail: iod@pgkim-turek.pl . Pana dane 

osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia 

roszczeń z nich wynikających. Przysługuje Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich 

poprawiania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 § 13 

 

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

stron. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA 

 

 
 


