
Załącznik nr 2

WZÓR

UMOWA  nr ….. / …….. 

Niniejsza  umowa,  została  zawarta  w  dniu.............................  2018  r.  w  wyniku

zapytania ofertowego , na dostawę ............................................... …………………………...

pomiędzy:

Przedszkolem  Publicznym  w  Tułowicach,  NIP:  754-23-68-987,  Regon:  530570885,

mającym siedzibę przy ul. Przedszkolnej 11,

reprezentowanym przez:

1) Dyrektora przedszkola  p...................................................................................

przy kontrasygnacie głównej księgowej p………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a ..............................................................................................................................................

z siedzibą w ....................................

 Regon...................., NIP...................... reprezentowanym przez:

1).............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiotem  Umowy  jest  dostawa  artykułów

spożywczych:  ............................................................................................  do   Przedszkola

Publicznego w Tułowicach 

§ 2

W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Sprzedaży  i  dostarczania  towaru  określonego  w  §1  do  Zamawiającego  od  dnia

podpisania  umowy  do  dnia  31.07.2019  r., zgodnie  ze  złożoną  ofertą  z  dnia

…………………………………………..

2) Poniesienia kosztów transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego

( Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice).

3) Wykonania umowy z należytą starannością.

§ 3



1) Zamówienie uznaje się za należycie  wykonane,  gdy nastąpi  realizacja  dostawy we

właściwej ilości i jakości przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z ustalonym terminem.

2) Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego

jest intendent.

3) Ilości  artykułów żywnościowych  podane w zapytaniu  ofertowym są  szacunkowe i

mogą  ulec  zmianie  w  zależności  od  potrzeb  Zamawiającego  (zmniejszeniu  lub

zwiększeniu).  Z  tego tytułu  Wykonawcy  nie  będą  przysługiwały  żadne roszczenia

wobec zamawiającego.

4) Dopuszcza  się  waloryzację  cen  brutto  według  wskaźnika  cen  towarów  i  usług

konsumpcyjnych  dla  żywności  opublikowanego  przez  Główny Urząd  Statystyczny

oraz w razie nieprzewidzianych dużych zmian cen artykułów spożywczych. 

5) Ceny  jednostkowe  produktów  Wykonawca  może  obniżyć  w  każdym  momencie

obowiązywania umowy bez wymagalności zawierania aneksu do umowy. 

      § 4

1) Pod pojęciem wynagrodzenia rozumie się zapłatę za wystawioną fakturę po realizacji

każdego zamówienia zgodnie z cenami brutto zamieszczonymi w ofercie.

2) Za wykonanie  każdego zamówienia  zapłata  wynagrodzenia  dokonywana  będzie  na

podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury. 

3) Wynagrodzenie obejmuje wszystkie  koszty  Wykonawcy  związane z wykonaniem

zamówienia.

4) Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy

nr  ...........................................................................................  z  terminem  płatności

14 dni liczony od dnia wystawienia faktury,

5) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

1) Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  umowy  z  zachowaniem  30

dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia

nienależytej realizacji Zamówienia.

§ 6



1) Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2) Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym,  jeżeli

Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy. 

§ 7

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu

cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze

stron.

Zamawiający: Wykonawca: 


