








ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

Łódź, dnia ......................... 201….r 
 
 
 

O F E R T A 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach 
 
Firma ........................................................................................................................................................ 
 

Z siedzibą: ................................................................................................................................................ 
 

Reprezentowana przez: ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
 
 

Oferuje wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 8% VAT 
 

1. Na okna PCV …………………………….. komorowe, z profilu ………..………………………….…  
 
     w cenie   ................... zł/m2 brutto. 
 
2. Podana cena 1 m2 brutto stolarki zawiera: 

- Dokładny pomiar okien w mieszkaniu członka przez przedstawiciela firmy, 
- Wykonanie okien, 
- Demontaż starych i montaż nowych okien, 
- Wymiana obróbek zewnętrznych parapetów, 
- Naprawa tynków ościeży, 
- Wywóz zdemontowanych okien z posesji. 

 
3. Dodatkowo za zamontowanie nawietrzaka: 
 

- hydrosterowanego w cenie ……………………………. zł/szt. brutto 
 

- sterowanego ciśnieniowo w cenie ……………………. zł/szt. brutto 
 
4. Na wymienioną stolarkę okienną udzielamy następujących gwarancji licząc od daty odbioru 

końcowego robót: 
a) dla okien PCV: 
 

- na profile ............ lat 
 

- na okucia ............ lat 
 

- na szyby ............. lat 
lub 
          - na wyrób ............. lat 

 
 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas 45 dni od daty upływu terminu do 
     składania ofert, podanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Podpis: 

 
 

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



 
ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

Łódź, dnia ......................... 201…..r 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. ............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
oświadcza, że: 
 

- zapoznał się warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uważa się za 
związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

- zapoznał się z warunkami umowy i zobowiązuje się zawrzeć ją na tych warunkach w terminie 
do 30 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pod rygorem utraty wadium; 

- do wykonania zamówienia zobowiązuje się używać materiałów zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane i przedstawionym dokumentem dopuszczającym wyrób do użytkowania w 
budownictwie. 

 
Podpis oferenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Właściciel  firmy  (lub Wspólnicy) ............................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
z siedzibą w ................................................... przy ul. .............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 

 
Oświadcza, że  
zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu zamówienia, i specyfikacją przetargową, do których 
nie wnosi uwag i w złożonej ofercie gwarantuje kompletność i prawidłowość wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczącymi stolarki okiennej. 

 
 
 

Podpis oferenta 



Projekt umowy załącznik nr 4 
 

UMOWA WSPÓŁPRACY nr ………...../…. /201… 
 
Zawarta w dniu … w Łodzi, pomiędzy Łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 
77/79 działającą w oparciu o wpis do KRS nr 36887, której został nadany nr NIP 7240003734 i nr REGON 
000487060 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

1. Bogumiłę Optacy – Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego 
2. Adama Rybackiego – Z-cę Prezesa ds. Technicznych  

a: 
…..  z siedzibą w …, która działa na podstawie wpisu do … - załącznik nr 4, której został nadany nr NIP … i nr 
REGON …, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
1. …  
2. …  
w sprawie określenia zasad wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych członków ŁSM. 
 

§ 1 
 

1. Firma … oświadcza, iż przyjmuje do realizacji wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych we 
wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach ŁSM na warunkach określonych niniejszą umową.  

2. Wymiana stolarki okiennej w danym lokalu będzie wykonywana na warunkach określonych w umowie 
indywidualnej zawieranej pomiędzy członkiem Spółdzielni użytkownikiem lokalu a Wykonawcą. 

 
§ 2 

 
Strony ustalają, iż przedmiotem umowy jest wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na okna PCV, … 
komorowe o profilu …, bezołowiowym z okuciami obwiedniowymi uchylno – rozwieralnymi z mikrowentylacją i 
stopniowanym uchyłem oraz szybami zespolonymi jednokomorowymi o współczynniku przenikania ciepła k = 1,0 
W/m2K zgodnie ze złożoną ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 3  
 

Zamawiający - ŁSM będzie pisemnie informował członków Spółdzielni, których okna zostały zaplanowane do 
wymiany w roku 2017r, i którzy otrzymali zgodę na wcześniejszą wymianę wg zasad obowiązujących w ŁSM o 
ofercie firmy …. 
 

§ 4 
 

Szczegóły handlowe takie, jak: ilości wymienianych okien, ich wymiary, rodzaje, terminy wykonania usługi, 
wynagrodzenia za usługę, a także kary i warunki płatności każdorazowo określać będzie umowa sprzedaży 
zawierana między Wykonawcą – firmą …. a członkiem ŁSM z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 niniejszej 
umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
1. Strony wspólnie ustalają, że koszt wymiany 1 m2 okna typu określonego w § 2 wynosi brutto … zł/m2  (słownie 

zł: … ) oraz dopłata za zamontowanie nawietrzaka higrosterowanego wynosi brutto … zł/szt. (słownie zł: …) lub 
dopłata za zamontowanie nawietrzaka ciśnieniowego wynosi brutto … zł/szt. (słownie zł: …). 
Wymieniona cena w § 5 ust. 1 dotyczy rozliczenia gotówkowego. 

2. Wymienione w pkt. 1 ceny obejmują: 
2.1 wykonanie pomiaru u lokatora wraz z wyliczeniem kwoty do zapłaty, 
2.2 demontaż starej stolarki okiennej, 
2.3 dostarczanie i montaż stolarki PCV, 
2.4 wymiana parapetu zewnętrznego na parapet z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym 
2.5 obrobienie ościeży wraz z uszczelnieniem zewnętrznych obróbek blacharskich, 
2.6 wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej. 

3. Wykonawca – firma … zobowiązuje się cenę jednostkową, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu 
stosować w umowach sprzedaży zawieranych z członkami ŁSM w czasie obowiązywania niniejszej umowy 
współpracy. 

4. W przypadku zamówienia przez członka ŁSM stolarki o wyższym standardzie lub usług nie wymienionych w § 5 
ust.2 strony stosować będą ceny umowne.  

 
§ 6 

 
1. Strony wspólnie ustalają, iż termin rozpoczęcia współpracy, o której mowa w niniejszej umowie nastąpi z datą 

podpisania umowy.  



2. Termin zakończenia współpracy w ramach niniejszej umowy ustala się na dzień …r z możliwością jego 
przedłużenia. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia współpracy wymaga aneksu do umowy.   
4. Niniejsza umowa nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego z tytułu umów zawartych z członkiem Spółdzielni. 
 

§ 7 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić do indywidualnej umowy z członkiem ŁSM postanowienie, że żądanie 
zapłaty za wykonane roboty nastąpi po odbiorze robót protokółem odbiorczym podpisanym przez członka ŁSM 
stwierdzającym prawidłowość wykonanych prac. Brak potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidłowego 
wykonania prac, powoduje przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu zwrotu 50% wymiany 
stolarki. 

2. Potwierdzenie wykonania wymiany przez inspektora ŁSM następuje w roku, w którym będzie przysługiwał zwrot 
50% udziału Spółdzielni, tj. w dacie ujęcia wymiany w planie remontowym na dany rok. 

 
§ 8 

 
Zamawiający oświadcza, że dokona na rzecz członka ŁSM, który został ujęty w planie remontów zwrotu udziału 
Spółdzielni w kosztach wymiany okien, po pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawcę – … dokonania na jego 
rzecz przez członka ŁSM całości zapłaty za wykonane roboty związane z wymianę stolarki okiennej.  

 
§ 9 

 
1. Wykonawca firma – … zobowiązuje się, iż w zawartej z członkiem ŁSM umowie na zamontowaną stolarkę 

udzieli pisemnej gwarancji na okres … lat na wyrób – wzór gwarancji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 

2. Do karty gwarancyjnej wyrobu zostaną dołączone warunki użytkowania stolarki z informacją o serwisie 
gwarancyjnym.  

 
§ 10 

 
Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z 
dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211). Strony zobowiązują się do 
zachowania jako poufnych wszelkich informacji, bez względu na ich nośniki – jakie uzyskają od siebie względnie 
innych osób związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Postanowienia tego punktu nie dotyczą prawnego 
obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom 
uczestniczącym w wykonaniu umowy, jednakże wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, 
udostępniane będą tylko te fragmenty umowy, które wiązać się będą z wykonywanymi przez nich czynnościami w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 11 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
§ 12 

 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 

§ 14 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 
1. Załącznik nr 1 – oferta przetargowa firmy …  
2. Załącznik nr 2 – wzór indywidualnej umowy – zamówienie o wymianę stolarki okiennej podpisywana przez 

Wykonawcę – firmę … – członka ŁSM 
3. Załącznik nr 3 – warunki gwarancji firmy … na zamontowaną stolarkę 
4. Załącznik nr 4 – kopia wpisu do ... 
 

Zamawiający  Wykonawca 
 



PROJEKT umowy załącznik nr 4A 
 

Załącznik nr 2 
 

do Umowy nr … / … /… z dnia … 
 
 
 

UMOWA SPRZEDAŻY 
Stanowiąca łącznie z zamówieniem umowę wiążącą obie strony  

 
 
 
Zawarta w dniu ........................................................................  
pomiędzy: 
firmą … z siedzibą w …, która działa na podstawie wpisu do … - załącznik nr 4, której został nadany Nr REGON 
… i nr NIP … zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
1. …  
2. …  
a:                
Panią / Panem ......................................................................................................................................................... 
Zam. ........................................................................................................................................................................ 
dowód osobisty nr  ......................................................................................... członkiem Łódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej - zwanym dalej Zamawiającym             
w sprawie: wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnych.  
 
 
1. Zawarcie umowy  
 
1.1. Zawarcie umowy o wymianę stolarki okiennej następuje z data podpisania przez Zamawiającego 

zamówienia. 
1.2. Zamawiający składając zamówienie zobowiązany jest do udostępnienia wykonawcy lokalu w celu:  

- ustalenia danych składającego zamówienie, 
- sporządzenia szkicu okien i drzwi w widoku od strony pomieszczeń (z zaznaczonymi kierunkami i 

sposobem otwarcia) wraz z wymiarami obrysowymi ościeżnic, (jeżeli nie zaznaczono inaczej, podział 
okien przyjmuje się jako symetryczny np. ½: ½; 1/3:1/3  itd.),  

- określenia systemu stolarki, 
- liczby sztuk stolarki zamawianej,  
- uwag dotyczących dodatkowego wyposażenia stolarki  
- ustalenia terminu wykonania prac. 

1.3. Po ustaleniu z zamawiającym danych wymienionych w pkt. 1.2. Wykonawca – firma … składa oświadczenie 
o możliwości przyjęcia dzieła do wykonania w cenie brutto … zł/m2 (słownie zł: …) oraz dopłata za 
zamontowanie nawietrzaka higrosterowanego w cenie brutto … zł/szt. (słownie zł: …) lub dopłata za 
zamontowanie nawietrzaka sterowanego ciśnieniowo w cenie brutto … zł/szt. (słownie zł: … 
).                             

         Zamówienie dla jego ważności musi być podpisane przez Zamawiającego – członka ŁSM i przedstawiciela 
handlowego firmy  … 
1.4. W przypadku nie wykonania w terminie ustalonym w § 1 pkt. 1.2. przez wykonawcę prac, zamawiającemu 

członkowi ŁSM przysługuje prawo żądania zapłaty kar umownych w wysokości 5% ceny za każdy dzień 
opóźnienia w montażu okien. 

 
2. Warunki płatności  
 
2.1.  Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia w dniu złożenia zamówienia zaliczki w wysokości 30% 

wartości zamówienia brutto. Pozostałą wartość zamówienia w wysokości 70% zamawiający – członek ŁSM 
wpłaca po odbiorze robót protokołem odbiorczym podpisanym przez zamawiającego. Potwierdzenie 
wykonania wymiany przez inspektora ŁSM nastąpi w dacie zwrotu 50% udziału Spółdzielni – tj. w dacie 
umieszczenia wymiany stolarki w lokalu mieszkalnym w planie remontów dany rok. Potwierdzenie 
wykonania robót przez inspektora ŁSM następuje w dacie dokonania zwrotu 50% udziału Spółdzielni, tj. w 
dacie umieszczenia robót w planie remontowym na dany rok. 

2.2. W przypadku częściowego wykonania zamówienia i częściowego odbioru, Zamawiający – członek ŁSM jest 
zobowiązany dokonać zapłaty stanowiącej równowartość części wykonanego zamówienia. 

2.3. W przypadku zapłaty za zamówiony wyrób z opóźnieniem firma … obciąży Zamawiającego – członka ŁSM 
ustawowymi odsetkami.  

 
3. Odbiór robót. 
 



3.1.   Po zakończeniu montażu okien w lokalu mieszkalnym zamawiającego na wniosek członka Spółdzielni firma 
… powiadomi w terminie     7 dni Łódzką Spółdzielnię Mieszkaniową o wykonaniu robót celem 
protokólarnego potwierdzenia wykonania robót. Dotyczy to robót ujętych w planie 2015r. Wniosek o 
potwierdzenie wykonania odbioru robót może również zgłosić członek ŁSM. 

3.2. Podpisany przez Zamawiającego i przedstawiciela handlowego firmy … protokół odbioru wykonanych robót 
stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty za wykonaną robotę.   

3.3. Zamawiający obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty odbioru robót.  
 
4. Gwarancja i reklamacje. 
 
4.1. Firma … udziela gwarancji na sprzedawane wyroby na warunkach określonych w Umowie Gwarancyjnej 

na okres 7 lat na wyrób licząc od daty podpisania przez zamawiającego protokółu odbioru robót.  
4.2. Reklamacje wad ukrytych muszą być składane do firmy … wyłącznie w formie pisemnej, natychmiast po 

ich stwierdzeniu.  
4.3. Roszczenia reklamacyjne uprawniają członka zamawiającego do wstrzymania płatności za zamówiony 

towar do czasu załatwienia reklamacji. 
 
5. Odpowiedzialność stron.  
 
5.1. Firma … nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji stolarki 

okiennej niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieodpowiedniej obsługi, niewłaściwej konserwacji i użycia 
niewłaściwych materiałów konserwacyjnych, np. użycia środków do  mycia. 

5.2. Firma … ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z tytułu prowadzenia robót, jak również 
odpowiedzialność za wszelkie szkody cywilne z tego tytułu. W przypadku zaistnienia szkody 
Zamawiający dokonuje odpowiednich zapisów w protokole odbioru robót.  

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
5.4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 
 
 

...............................................................................................  ............................................................................................ 
Czytelny podpis przyjmującego zamówienie ze strony wykonawcy  

Firma …   
 Czytelny podpis  

Zamawiającego członka ŁSM 
 


