Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ............ 2017 r. w Lubaniu, pomiędzy:
Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3,
83-422 Nowy Barkoczyn, NIP 583-28-80-729, REGON 003003186,
reprezentowany przez:
1. Andrzeja Dolnego – Dyrektor PODR w Lubaniu,
zwanym Zamawiającym
a
..............................................................................................................................................................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... w Sądzie.............................................
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym płatnikiem podatku od towarów i usług,
posiadającymi numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o wpłaconym w całości
kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o

Działalności

Gospodarczej

Rzeczypospolitej

Polskiej,

posiadającą

numer

identyfikacyjny

NIP.........................., Regon ......................., PESEL ………..
reprezentowanym przez:

1. .........................................................
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanych
1

na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym / CEIDG , które miałyby wpływ na ważność umowy i są zgodne
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie „zapytania ofertowego” wyboru oferty Wykonawcy
na zakup wraz z dostawą do siedziby PODR w Lubaniu 57 sztuk pucharów wraz z wygrawerowanymi
tabliczkami, została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby PODR w Lubaniu 57 sztuk
pucharów

wraz z wygrawerowanymi tabliczkami

w ramach operacji

Kaszubska Jesień

Rolnicza-Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi – Plan Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2016-2017.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i dostarczenia do siedziby PODR w Lubaniu,
ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 57 sztuk pucharów wraz z wygrawerowanymi
tabliczkami do dnia 17.09.2017 r. do godziny 10.00.
3. Zamawiający najpóźniej do 8 września 2017 r. do godz. 15:00 prześle drogą elektroniczną na adres
wskazany przez Wykonawcę tj. e-mail…………………………projekty tabliczek, natomiast 16.09.2017 do
godziny 18.00 pełną listę osób zawierającą imiona i nazwiska uhonorowanych w ramach operacji
Kaszubska Jesień Rolnicza-Wystawa Zwierząt i Zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Przesłane
dane Wykonawca winien umieścić na tabliczkach z grawerem.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ze szczególną starannością zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami i standardami, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego ich poziomu.

2. Wykonawca

zapewni

personel

niezbędny

dla

właściwego

wykonania

przedmiotu

umowy

oraz przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór dotyczący zobowiązań
wynikających z umowy.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Wykonawcy powstałe
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo na bieżąco, w trakcie trwania umowy do zgłaszania zastrzeżeń
co do sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W/w. zastrzeżenia
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić w ramach niniejszej umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
Cena netto:…………………………………………………
Stawka Vat………………………….wysokość vat……………………………………….
Całkowita wartość brutto…………………………………………………………………..

(słownie:…………………………………………………………………………………….)
2. Cena, określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca
zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem, na konto wskazane w fakturze,
w terminie …… dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym
i rachunkowym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie protokołu

odbioru

(stanowiącego złącznik nr 2 do niniejszej umowy), który powinien zawierać, w szczególności: datę
i miejsce odbioru pucharów, liczbę dostarczonych pucharów wraz z wygrawerowanymi tabliczkami oraz
oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad lub innych nieprawidłowości w realizacji
przedmiotu umowy.
4. Faktura, o której mowa w ust. 3 winna być wystawiona na adres: Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego

w

Lubaniu,

Lubań,

ul.

Tadeusza

Maderskiego

3,

83-422

Nowy

Barkoczyn,

NIP: 583-28-80-729.
5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Termin obowiązywania umowy
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 17.09.2017 r.
§5
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę świadczeń, określonych
w Specyfikacji zamówienia lub niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
b) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy za każdą godziną spóźnienia.
2. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
zapłaci karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy brutto, określonej, zgodnie z § 3 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.
4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę będą uznawane
w szczególności następujące sytuacje:
1) opóźnienie w realizacji zamówienia,
2) nie dostarczenie przedmiotu zamówienia
3) wykonanie przedmiotu zamówienia niespełniającego
Zamawiającego.

warunków

określonych

przez

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wartość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
§6
Zmiana umowy
Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizację usługi z ważnych powodów po uzgodnieniu między
stronami, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy wymaga zachowania
formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
Strony niniejszej umowy wyznaczą po jednym przedstawicielu odpowiedzialnym za współdziałanie i czuwanie
nad właściwą realizacją postanowień umowy:
1. Ze

strony

Zamawiającego

(imię

i

nazwisko,

nr

telefonu,

adres

email)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Ze

strony

Wykonawcy

(imię

i

nazwisko,

nr

telefonu,

adres

email)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………..
Wykonawca
Załącznik:
1)

Zał. nr 1- Specyfikacja zamówienia

2)

Zał. nr 2 – Protokół odbioru

3)

Zał. nr 3- Oferta

…………………………….
Zamawiający

