
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

…......................................., dnia……………..2019 r.  

 

Imię Nazwisko lub nazwa Wykonawcy: …………… 

Adres …............................... 

Numer telefonu: …………… 

Numer faksu: …………… 

Numer NIP: …………… 

Email: ……………  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: „Usługa 

doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT”, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym składamy niniejszą ofertę i proponujemy cenę netto oferty 

wyrażoną procentową prowizją w wysokości:  

W=   ….....,..... %. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i 

uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.  

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym.  

 

 

 

 

…………………..……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis lub podpisy i pieczęć osoby reprezentującej) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Projekt umowy 

 

 

UMOWA nr …………../2019 
zawarta w dniu …………………. 2019 r. w Burzeninie pomiędzy  

 
 1.Gminą Burzenin z siedzibą w Burzeninie przy ul. Sieradzkiej 1, NIP 827 22 34 437, w 

imieniu, której działa: Jarosław Janiak - Wójt Gminy Burzenin przy kontrasygnacie: Joanny 

Szmytka - Skarbnika Gminy Burzenin, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, a 

 

 2. Firmą ………………………………………………………………………………………… 

Reprezentowaną przez ……………………………………………………………… 

Zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1 
 Wykonawca został wybrany w wyniku zapytania ofertowego zgodnie z § 6 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 230/2014 

Wójta Gminy Burzenin z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyróżnionej w złotówkach 

wartości kwoty 30.000 euro.  

 

§ 2 
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Usługa doradztwa podatkowego w zakresie 

rozliczeń podatku VAT” 
 2. Szczegółowy zakres zamówienia - zgodnie z ofertą Wykonawcy – określa zapytanie 

ofertowe, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Okres realizacji umowy określa się na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem jej obowiązywania w zakresie wszczętych w tym okresie postępowań, pod warunkiem 

nieprzekroczenia terminu 36 miesięcy od daty podpisania umowy do zakończenia tychże postępowań. 

2. W przypadku niezakończenia wspomnianych postępowań w okresie 36 miesięcy – ich 

wynik nie będzie podstawą naliczeń i roszczeń o wypłatę wynagrodzenia.  

 

§ 4 

1. Zamawiający określa formę prowizyjną wynagrodzenia w wysokości …...... %, 

obliczaną w wysokości netto jako procent od kwoty VAT-u trwale (prawomocnie) odzyskanego 

(zwróconego Zamawiającemu) w wyniku przeprowadzonych działań i postępowań, lub obliczoną od 

kwoty obniżenia zobowiązań płatniczych VAT w ramach bieżącego funkcjonowania podatnika 

(Gminy Burzenin wraz z jej jednostkami organizacyjnymi) w wyniku otrzymanych, wiążących 

interpretacji i przeprowadzonych postępowań. Do wynagrodzenia będzie doliczany podatek VAT. 

2. Prowizja ma charakter wynagrodzenia „za sukces”. Podstawą naliczenia Wykonawcy 

wynagrodzenia za sukces może być tylko kwota, która faktycznie wpłynęła na rachunek 

Zamawiającego na skutek działania Wykonawcy i od której to wpłaty organ podatkowy nie wniósł 

odwołania. W ramach podstawy naliczenia będzie również kwota podatku, który jest lub był we 

wskazanym okresie opłacany nienależnie i jego naliczenie zostało skorygowane. W ramach tejże 

podstawy będzie wymagana stosowna interpretacja lub stanowisko organu podatkowego, 

odwoławczego lub sądowego. 

3. Niezależnie od stawki procentowej wynagrodzenia – w okresie obowiązywania 

umowy suma należnych Wykonawcy wynagrodzeń netto jest ograniczona maksymalną kwotą 

120.000,00 zł. 



4. Wynagrodzenie będzie naliczane w sposób bieżący, nie częściej jednak niż raz na 3 

miesiące licząc od daty podpisania umowy, z terminem płatności wynoszącym 21 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zapłata należności będzie dokonywana w formie przelewu na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

2. Strony ustalają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Błędnie naliczona faktura VAT spowoduje naliczanie ponownego 21 dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia poprawnego i kompletnego dokumentu finansowego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 
 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych. 

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn występujących po jego stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

naliczonego Zamawiającemu do momentu odstąpienia od umowy. Za odstąpienie uważa się również 

zwłokę w postaci przekroczonych terminów podejmowania stosownych czynności we wszczętych 

przez Wykonawcę lub na jego wniosek postępowaniach podatkowych w okresie obowiązywania całej 

umowy.   

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% kwoty określonej w § 4 pkt. 4. 

 4. Kary umowne oraz inne należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

niniejszej umowy mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 5. Kary umowne mają charakter zaliczany, tzn. gdy szkoda przekroczy wysokość kar 

umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 6. Zamawiający zastrzega możliwość obciążenia Wykonawcy karami lub odsetkami  

naliczonymi Zamawiającemu, a będącymi wynikiem działań doradczych Wykonawcy (np. z tytułu 

niedopłaty podatku), nawet, jeśli kary te lub obciążenia nastąpiły w okresie po zakończeniu trwania 

niniejszej umowy. 

§ 7 
 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W 

takim przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

 

§ 8 
 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści złożonej oferty, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany  

te są korzystne dla Zamawiającego. 

§ 9 
 Dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017. Poz. 459 z późn. zm.). 

 

 



§ 11 
 Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 12 
 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy.  

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 


