UMOWA Nr
zawarta w dniu ……………. 2019 r. w Trzebiechowie pomiędzy:
Gminą Trzebiechów, 66-132 Trzebiechów, ul. Sulechowska 2,
reprezentowaną przez Wójta Gminy - Izabellę Staszak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Kulik
NIP: 927-14-53-830
REGON: 970-770-741
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a Firmą
……………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
Właściciela firmy: …………………………
NIP: ……………………..
REGON: …………………….
zwaną dalej WYKONAWCĄ

zwanymi dalej STRONAMI
o następującej treści:
§1
1. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja
2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie regulaminu
udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1886
ze zm) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………. 2019 r.
§2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Zakup
namiotów plenerowych oraz kompletów biesiadnych na potrzeby Trzebiechowskiego
Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera”. W ramach niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się do:
sprzedaży i dostawy wymienionych w zapytaniu ofertowym towarów na rzecz Gminy
Trzebiechów:
a) namiot plenerowy, rozkładany o wymiarach 8x4 m – 2 szt.;
b) namiot plenerowy, rozkładany o wymiarach 3x3 m – 6 szt.;
c) Komplet biesiadny (stół + 2 ławki) – 40 kpl.
§3
1. Termin wykonania umowy wyznacza się do dnia ……………………………

§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wymieniony w § 2 ust 1 lit
a,b,c towar w kwocie ………………………… zł brutto (słownie: ……………………).
2. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej obejmuje sprzedaż i dostawę towaru.
§5
Wykonawca wystawi fakturę VAT, po protokolarnym przekazaniu towaru.
Zamawiający nie dopuszcza odbioru i płatności częściowych.
Faktura VAT będzie realizowana na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie
przedłożonego przez niego protokołu przekazania towaru.
4. Strony ustalają że kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca.
1.
2.
3.

§6
1.

2.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu
umowy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania umowy, zobowiązany jest on do
zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% wartości przedmiotu
umowy określonego w § 4 ust. 1.
§7

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) gdy zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie
uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
§8

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzy dniowego okresu
wypowiedzenia, przy czym oświadczenie w tym zakresie dla swej ważności wymaga formy
pisemnej.
§9
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy
na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:
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