
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych  

/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm./ 

I. Zamawiający: Gmina Rytwiany 

Adres ul. Staszowska 15 

28-236 Rytwiany 

Tel15/864 79 30, faks 15/864 7935 

e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl 

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Wykonanie usługi doradztwa finansowego w zakresie emisji 

obligacji komunalnych”. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: Wsparcie Zamawiającego przy wyborze Agenta Emisji na 

podstawie ofert złożonych przez potencjalnych Agentów Emisji 

 Zakres usługi: Wykonanie usługi doradztwa merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury 

pozyskania finansowania w formie emisji obligacji komunalnych: 

1/ pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia i przygotowaniu harmonogramu oraz procedury 

postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania oferentów, 

2/ pomoc w przygotowaniu Specyfikacji Zamówienia oraz skierowaniu do instytucji finansowych (Agentów 

Emisji) aktywnych na rynku emisji obligacji komunalnych, 

                3/ pomoc w przygotowaniu pakietu informacyjnego zawierającego podstawowe informacje o emisji               

i emitencie, 

4/ pomoc w udzielaniu wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie postępowania, 

               5/pomoc przy ocenie złożonych ofert wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej, 

               6/pomoc w ewentualnych negocjacjach umowy emisyjnej z Agentem Emisji.  

 

2. Termin wykonania usługi – 2 miesiące  od dnia podpisania umowy. 

3.Przedmiot zamówienia opisany został wg kodu CPV – 666171000-9 

Doradztwo finansowe. 

4.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

5.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

III. Wymagania dla Wykonawcy oraz dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie  przez Wykonawcę doświadczenia                        

w pozyskiwaniu Agentów Emisji obligacji komunalnych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Zamawiający  wymaga aby w okresie 3 lat przed datą składania ofert Wykonawca wykonał co 

najmniej 3 usługi doradztwa merytorycznego w zakresie pozyskiwania Agenta Emisji obligacji 

komunalnych. 

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył  wykaz wykonanych usług, o których 

mowa w pkt 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 



 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca i Wykonawcy mogą 

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego  uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania w sprawie merytorycznej jest Stryszowska Marianna – Sekretarz Gminy ,      Tel.  

15/864 79 41  oraz Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy   Tel.  15/864-79 32 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zleceniodawcy o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy urzędu. 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy złożyć: 

-  skan oferty przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl  

lub 

- formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach – ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany       

(za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, posłańcem)  

w terminie do dnia 14 sierpień  2018 r.  , godz. 15.00 

Uwaga: Zamawiający wezwie Wykonawcę , który złożył  najkorzystniejszą ofertę za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do złożenia oferty w formie papierowej .  

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 

za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia. Wartość cenową należy podać w złotych polskich 

cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 

2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Zamawiający do niniejszego zapytania załączył projekt umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, 

wybranym w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3. Zleceniodawca zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w 

przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 

organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 



 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz cenowo-ofertowy 

2. Projekt umowy 

3. Wykaz usług 

 

Wójt Gminy 

Grzegorz Forkasiewicz 
                                                                                                   



 

 

Załącznik nr 1             
............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

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

tel.: .....................................................                 

adres e – mail: ....................................  
               

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  
  

Zamawiający: 

           …………………. 

           …………………. 

           …………………. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o art. 

4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/ 

na:  

 

Wykonanie usługi doradztwa finansowego w zakresie emisji obligacji komunalnych przez 

Gminę Rytwiany. 

 

Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   
 

brutto: ___________________ zł , słownie złotych: 

 

 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

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

           miejscowość i data                                                                      .......................................................................................  

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 



 

 

Załącznik nr 2 
 

UMOWA 
o świadczenie usług doradztwa finansowego w emisji obligacji komunalnych 

 
 

zawarta w …………………, w dniu ………………………. 2018 roku, pomiędzy: 

 

Gminą Rytwiany ., ul. Staszowska 15.,NIP 866-15-99-179 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Pana Grzegorza Forkasiewicza 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Mirosławy Szewczyk 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

 

…………. 
reprezentowaną przez:  

……………… 

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Strony zawarły następującą umowę: 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi doradztwa finansowego w zakresie emisji 

obligacji komunalnych przez Gminę Rytwiany. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 polegała będzie na: 

2.1. Wykonaniu usługi doradztwa merytorycznego w zakresie przeprowadzenia procedury pozyskania 

finansowania w formie emisji obligacji komunalnych: 

2.1.1. pomoc w oszacowaniu wartości zamówienia i przygotowaniu harmonogramu oraz procedury 

postępowania w zakresie jego udzielenia, gwarantującej zachowanie zasad przejrzystości, uczciwej 

konkurencji i równego traktowania oferentów, 

2.1.2. pomoc w przygotowaniu Specyfikacji Zamówienia oraz skierowaniu do instytucji finansowych 

(Agentów Emisji) aktywnych na rynku emisji obligacji komunalnych, 

2.1.3. pomoc w przygotowaniu pakietu informacyjnego zawierającego podstawowe informacje o emisji i 

emitencie, 

2.1.4. pomoc w udzielaniu wyjaśnień w zakresie zamówienia na każdym etapie postępowania, 

2.1.5. pomoc przy ocenie złożonych ofert wraz z rekomendacją oferty najkorzystniejszej, 

2.1.6. pomoc w ewentualnych negocjacjach umowy emisyjnej z Agentem Emisji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę mając na uwadze dobro Zamawiającego z należytą 

starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 

działalności. 

§ 2. 

1. Wykonanie przez Wykonawcę  prac, o których mowa w § 1 ust. 2 następuje na podstawie informacji i danych 

uzyskanych od Zleceniodawcy. 

2. Zakres umowy opisany w § 1 ust. 2 zostanie zrealizowany w terminie  dwóch miesięcy  od dnia podpisania 

umowy , przy czym termin ten może zostać wydłużony ze względu na interes Zamawiającego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  dokumenty i informacje stanowiące realizację przedmiotu umowy pocztą 

elektroniczną, chyba, że Zamawiający wskaże inaczej. 

4. Do skuteczności wniosków Wykonawcy dotyczących udostępnienia przez Zamawiającego informacji, 

dokumentów lub materiałów, o których mowa w §2, wystarczające będzie przekazywanie ich pocztą 

elektroniczną przez osoby i na adresy wskazane w §6 ust.1. 



 

 

5. Przekazane dokumenty stanowiące realizację poszczególnych zakresów umowy będą podlegać weryfikacji            

i ocenie przez Zamawiającego co do wypełnienia ich zakresu umownego w terminie 5 dni roboczych od daty 

przekazania. Po upływie tego terminu Zamawiający potwierdzi przyjęcie danego produktu prac bez zastrzeżeń 

(brak wezwania do uzupełnienia w uzgodnionym terminie stanowi przyjęcie) lub wezwie do jego uzupełnienia, 

które to uzupełnienie winno być zrealizowane w terminie do 5 dni roboczych od wezwania.  

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą, w szczególności poprzez: 

1.1. złożenie odpowiednich oświadczeń i udzielenia informacji, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy,  

1.2. zapewnienie dyspozycyjności kompetentnych pracowników w zakresie udzielania informacji, 

1.3. niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy informacji o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację 

przedmiotu niniejszej umowy, 

1.4. niezwłoczne przekazywanie Wykonawcy wszelkich kopii i dokumentów mających wpływ na realizację 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę w jego materiałach informacyjnych nazwy 

Zamawiającego  jako podmiotu, na rzecz którego wykonywał usługę doradztwa w zakresie niniejszej umowy.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych, w szczególności określonych przepisami 

kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki swojego działania bądź zaniechania w ramach 

wykonywania niniejszej umowy jak również za powstałe opóźnienie, jeżeli skutki te będą następstwem 

niedostarczenia przez Zleceniodawcę niezbędnych w sprawie dokumentów i informacji, w tym w terminach 

uzgodnionych przez Strony albo jeżeli Zleceniodawca nie poinformuje Wykonawcy o faktach i okolicznościach 

niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, a które mają lub mogą mieć 

związek z przedmiotem niniejszej umowy i o których Wykonawca nie mógł dowiedzieć się przy dołożeniu 

należytej staranności. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub niewłaściwą realizację przez Zamawiającego zgodnych     

z obowiązującymi przepisami prawa zaleceń lub rekomendacji Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego  w przypadku: 

a) istotnych modyfikacji w dokumentacji wytworzonej w ramach świadczenia niniejszych usług przez 

Wykonawcę a dokonanych bez udziału Wykonawcy, 

b) nieprzestrzegania, nieterminowego, niewłaściwego lub częściowego stosowania postanowień i rozwiązań 

zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach wykonywania niniejszej umowy, 

c) niepodejmowania działań przez Zamawiającego wbrew zaleceniom, rekomendacjom lub opiniom 

przygotowanym przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, 

d) udzielenia Wykonawcy nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji, w oparciu 

o które Wykonawca podejmował działania. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego  

uzyskanych w związku z niniejszą umową, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek ujawnienia wynika z 

przepisów prawa. 

6. Klauzula poufności obowiązuje również po zrealizowaniu niniejszej umowy. 

 

  

§ 5. 

1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 1  Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

…………. zł (słownie: ……………….. złotych) brutto, tj. z VAT, należne po zakończeniu negocjacji               

z Agentem Emisji. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT. 

3. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy, a Zamawiający 

nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub wydatków poniesionych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 



 

 

 

§ 6. 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy: 

ze strony Zamawiającego:  

Skarbnik Gminy Mirosława Szewczyk 

 

ze strony Wykonawcy : 

………. 

 

2. O ile w niniejszej umowie nie zastrzeżono inaczej, uznaje się, że dla ważności informacji przekazywanych w 

ramach jej wykonywania wystarczające będzie przesłanie jej na jeden z podanych powyżej adresów poczty 

elektronicznej. 

 

§ 7. 

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony tj. na okres 2 miesięcy od dnia jej zawarcia. przy czym 

termin ten może zostać wydłużony ze względu na interes Zamawiającego. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień 

przez drugą Stronę. 

 

 

§ 8. 

1. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac zleconych objętych niniejszą 

umową spowodowane siłą wyższą. Jako „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć ani zapobiec przy aktualnym stanie wiedzy, w szczególności: wojnę, ataki terrorystyczne, 

strajki. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1. 

3. Naliczone Wykonawcy kary umowne będą płatne w terminie 14 dni. 

 

 

§ 9. 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy miejscowo sąd 

powszechny dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli stron wyrażonej pisemnie w formie aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

___________________       _____________________ 

    Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 


