
...........................................
          Pieczęć Wykonawcy/ów

Druk - „OFERTA”
Dane dotyczące Wykonawcy/ów

Nazwa.............................................................................................................................
Siedziba..........................................................................................................................
Nr telefonu/faksu............................................................................................................
Nr NIP.............................................................................................................................
Nr REGON......................................................................................................................
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
nasz  adres:…………………..……………………………………………………………
nr…..……tel. …………………………………… faks …………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie na wykonanie remontu świetlicy budynku 
położonego przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

1.Oferujemy wykonanie usługi na następujących zasadach:
Cena netto.............................................(słownie złotych ............................................... 
............................................................................................................................ .../00 )
Cena brutto............................................ (słownie złotych ............................................. 
........................................................................................................................... .../00 ))
Podatek VAT........................................... (słownie złotych............................................. 
........................................................................................................................... ..../00 )
2. Usługi  określone  w  przedmiocie  zamówienia  zostaną  wykonane 

w terminie .......................................................................................................... 
3. Oświadczamy, że:
1) zakres  usług  przewidzianych  do  wykonania  jest  zgodny  z  zakresem  objętym 

ogólnymi warunkami postępowania
2) projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

wybrania  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na  warunkach  i  w  terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego;

3) akceptujemy warunki płatności zgodnie z zapisami przedstawionymi w projekcie 
umowy;

4) zamierzamy  /  nie  zamierzamy/  (niepotrzebne  skreślić)  powierzyć  wykonanie 
zamówienia osobom trzecim:

……………………………………………………………………………

Data……………………………..
        ................................................................

..........
    Podpis/y/ osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

                                                                                                                                     Wykonawcy/ów  



Protokół
z posiedzenie dyrektorów miejskich przedszkoli z dyrektorem MZOJO

z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Miejsce spotkania: siedziba MZOJO, ul. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej, 
godz. 13 .00

Tematy:
1. Premia dla pracowników administracji za miesiąc grudzień 2010 r.
2. Kwestia umów za świadczenia usług przez przedszkola.
3. Zasady rozliczeń i płatności po dniu 31.12.2010 r. – likwidacja rachunków 

dochodów własnych.
4. Projekty umów o dostawę artykułów spożywczych do  przedszkoli.

Ad.1.
Dyrektor MZOJO poinformowała, iż zgodnie decyzją Sekretarza Miasta z dnia 
8 grudnia 2010 r. pracownikom administracji i obsługi przedszkoli przysługuje 
wyższa premia do 40% za miesiąc grudzień w ramach posiadanych środków 
finansowych  na  wynagrodzenia.  Termin  dostarczenia  pisma  dyrektorów  w 
kwestii  jej  wysokości  dla  poszczególnych  pracowników  upływa  w dniu  21 
grudnia.

Ad.2.
W kwestii umów o świadczenie usług przez przedszkola, które obowiązują od 
1  września  2010  r.  dyrektorki  poinformowały,  iż  odsetki  ustawowe,  jakie 
naliczane  są  od  nieterminowych  wpłat  są  niewystarczającym  środkiem 
motywującym rodziców do uiszczania opłat w terminie, gdyż są zbyt  niskie. 
Miesięczne to kwota średnio 1,20. 
Ustalono, iż od przyszłego roku szkolnego należałoby je zwiększyć do 1 zł. za 
dzień  zwłoki.  Stosowana  propozycja  zostanie  przedstawiona  organowi 
prowadzącemu.  Poza  tym  rozważano  możliwość  wydłużenia  terminu 
wniesienia opłaty z 10 do 15 dnia każdego miesiąca.  Ostatecznej decyzji w 
tej sprawie nie ustalono.

Ad.3.
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych, konta 
rachunku  dochodów  własnych  z  dniem  1  stycznia  2011  r.  przestaną 
funkcjonować. 
W związku z  powyższym  Rada Miasta  w dniu  3 listopada 2010 r.  podjęła 
uchwałę  określającą,  iż  z  dniem 1  stycznia  2011  roku  utworzone  zostaną 
wydzielone  rachunki  dochodów  jednostek  oświatowych  miasta. 
Niewykorzystane  środki  pieniężne z  rachunku dochodów własnych  zostaną 
przekazane w dniu 31 grudnia na nowoutworzone rachunki pomocnicze, które 
będą mogły być wykorzystane do 30.06.2011 r.
Dyrektor MZOJO poinformowała, iż na dzień dzisiejszy złożone zostało pismo 
do banku w celu  utworzenia rachunków pomocniczych  oraz zmiany nazwy 



konta „rachunku dochodów własnych” na „wydzielone rachunki”.  O numerach 
nowych  kont   dyrektorki  zostaną  zawiadomione  w  chwili  otrzymania  takiej 
informacji z banku.
Ad.4.
W kwestii projektu umowy na dostawę(w załączeniu do protokołu) dyrektorki 
poinformowały,  iż  są  na  etapie  opracowywania  zestawień  ilościowo  – 
wartościowych  potrzebnych  artykułów  spożywczych.  Umowy  wraz  z 
załącznikami  zostaną przesłane  do  końca  grudnia  2010 do  potencjalnych 
kontrahentów i najpóźniej zaczną funkcjonować od 1 lutego 2011 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant: Zatwierdził:


