wzór
UMOWA Nr …/………
Zawarta w dniu ……………………… w Drygałach pomiędzy Gminą Biała Piska - Zespołem Szkół
z siedzibą przy ul. Szkolna 2 Drygały 12-230 Biała Piska, NIP 849-15-55-006, Regon 280226247
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
1. Dyrektora Zespołu Szkół w Drygałach – Andrzeja Rosińskiego
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej Bogumiły Nawrockiej
a
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
którą reprezentuje:
1...................................................................
2...................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez
…………………………………….. pod nr ……………………..
została zawarta umowa następującej treści.
Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu
reprezentowanych przez nich Stron.
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości do Zespołu Szkół w Drygałach. Zapotrzebowanie
Zamawiającego na środki czystości zawarte jest w ofercie cenowej stanowiącej załącznik do umowy.
§2
1.
Towar będzie zamawiany telefonicznie, sukcesywnie i zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
2.
Towar będzie dostarczany do siedziby zamawiającego.
3.
Odbiór towaru następuje na podstawie dostarczonej faktury.
§3
1. Cenę realizacji zamówienia ustalono zgodnie z ofertą cenową na kwotę ………………………… zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..)
2. Zamówiony towar będzie zafakturowany przez Wykonawcę po cenach brutto w dniu wydania towaru
pomniejszone o upust wyliczony zgodnie z dołączonym formularzem cenowym.
3. Ustala się, że zapłata za towar będzie odbywała się na bieżąco na podstawie wystawionych faktur VAT.
Faktury płatne będą przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany cen tylko w przypadku zmian cen podyktowanych zmianami cen
u producenta na pisemny wniosek wykonawcy.
5. Z tytułu niezrealizowania przez Wykonawcę ilości określonych przez Zamawiającego Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy:
1. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
2. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

wzór
§5
Umowa zostaje zawarta na okres jednego roku, tj. od …….. stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
– jeden dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
§ 9
Integralną część niniejszej umowy są :
1. Oferta cenowa Wykonawcy .

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
...................................

……………………………………

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

