
Kobierzycki Ośrodek Kultury       
ul. Ludowa 7 
55-040 Kobierzyce 
„Zamawiający” 
 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

„Wykonawca” 

 
 

Zamówienie nr…………………………….. z dnia…………………….. 
 

1. Zamawiający: 
Dane: Kobierzycki Ośrodek Kultury       

ul. Ludowa 7 
55-040 Kobierzyce 
NIP: 896-12-41-370 

 
2. Wykonawca: 

Dane: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 NIP: ………………………………………… 

REGON ……………………………………. 

 
3. Harmonogram 

Kobierzycki Ośrodek Kultury zamawia zgodnie z zapytanie ofertowym na wynajem ogrodzeń i 
barierek ochronnych dla potrzeb organizacji imprezy pn. Dożynki Gminne 2020- 29-
30.08.2020: 

Lp. Pozycja zamówienia Dostarczenie  
na stadion 

Odbiór ze 
stadionu 

Cena usługi 

1 Przenośne ogrodzenia 
ażurowe o wysokości 2 
m a długości 3,5 m-
192,5 mb (55 szt.) z 
klamrą wraz ze 
stopami. 
 

26.08.2020 
(o godz. 10-
11.00) 

31.08.2020 
(o godz. 
11.00) 

 

2 Barierki ochronne 
lekkie  o wysokości 1,1 
m a długości 2,5 m-70 
mb (28 szt.). 
 

26.08.2020 
(o godz. 10-
11.00) 

31.08.2020 
(o godz. 
11.00) 

 

3 Barierki ochronne 
ciężkie, zaporowe o 
wysokości 1,1-1,2 m a 
długości 2,07 m- 90 mb 

26.08.2020 
(o godz. 10-
11.00) 

31.08.2020 
(o godz. 
11.00) 

 



(45 szt.). 
 

4 Transport z 
załadunkiem na 
miejsce imprezy i 
transport po imprezie z 
rozładunkiem. 
 

------- -------  

5 Razem ---------- ----------  

 
4. Obowiązki Zamawiającego: 

a) wskazanie osoby do kontaktu: Tadeusz Naróg-692-475-868 lub Joanna Szymkowska-
669-627-200; 

b) rozładunek i załadunek dostarczonego sprzętu; 
5. Obowiązki Wykonawcy: 

a) dostarczenie sprawnego sprzętu; 
b) zapewnienie osób, z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które będą realizację 

zamówienia. 
6. Wynagrodzenie: 

Wynagrodzenie całościowe wynosi…………………………. zł brutto (słownie: ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………zł …../100 gr. brutto) 

Płatne na podstawie poprawnie wystawionej fa VAT i po poprawnie wykonanej usłudze, 14 

dni od jej otrzymania. 

7. Dane Zamawiającego do faktury: 

Kobierzycki Ośrodek Kultury 
Ul. Ludowa 7 
55-040 Kobierzyce 
 
8. Postanowienia końcowe: 

a) Zamawiający i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia 
w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa poniższym. 

Za przypadki siły wyższej uważa się nieznane Zamawiającemu i Wykonawcy w chwili 
przyjęcia zamówienia zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Zamawiającego i 
Wykonawcy, i na których zaistnienie Zamawiający i Wykonawca nie miał żadnego wpływu 
i które uniemożliwiają wykonanie zamówienia jak: wojna, rewolucja lub zamieszki, 
embarga handlowe, mobilizacja lub inne nieprzewidziane zarządzenia wojskowe lub 
zarządzenia organów administracji państwowej, ogłoszenie żałoby narodowej lub klęski 
żywiołowej takie jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne szkody spowodowane przez 
przyrodę, ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

b) Wykonawca oświadcza, że wszelkie urządzenia techniczne spełniają wszelkie wymogi z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzęt jest 
sprawny i nie stwarza niebezpieczeństwa dla korzystających z niego uczestników 
wydarzenia. Wynajmujący posiada ważne ubezpieczenie OC. Za wyżej wymienione 
urządzenia odpowiada Wykonawca. 

c) W przypadku odstąpienia od zamówienia, przez Zamawiającego, zapłaci on na rzez 
Wykonawcy 100% wartości zamówienia. 

d) W przypadku odstąpienia od zamówienia, przez Wykonawcę, zapłaci on na rzez 
Zamawiającego 100% wartości zamówienia. 

 



 
…………………………………………………………………………………… 
/data i podpis Zamawiającego/ 
 
 
 
…………………………………………………………………………………   
/data i podpis Wykonawcy/ 
 

Zał.1 –Formularz ofertowy z dnia……………………………. 

Zał. 2- Oświadczenie 

Zał. 3-Klauzula 

Zał. 4 Zapytanie ofertowe z dnia……………………………. 

Zał. 5- ważna i podpisana polisa OC  

 


