
Umowa nr…………. 

 

zawarta w dniu ............................. w Zieleńcu, pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Zieleniec, z siedzibą Zieleniec 90, 07-140 Sadowne,  

NIP 8241650494, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa – Ewę Figiel, 

Wiceprezesa – Tomasza Jechna 

a 

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

z siedzibą ……………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

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

 

§ 1 

1. Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia w świetlicy wiejskiej  

w Zieleńcu.  

2. Wykaz rzeczowy, ilościowy i jakościowy wyposażenia i sprzętu (specyfikacja techniczna) 

będącego przedmiotem zamówienia jest w swym zakresie zgodny z dokumentacją złożoną 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie do budynku świetlicy przy 

wykorzystaniu własnych środków transportu i na własny koszt, a następnie dokonać 

montażu w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu nie później niż w terminie 

do 31.07.2018 r. 

4. Wykonawca zapewnia, że wyposażenie objęte przedmiotem dostawy odpowiada  

co najmniej jakości i wymaganiom technicznym określonym przez Zamawiającego  

w dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia odpowiadającą cenie określonej 

w złożonej przez Wykonawcę ofercie na realizację zadania będącego przedmiotem umowy 

w wysokości brutto ……………………zł (słownie: …………………………………….). 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT …..%, tj. …………. zł. 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu jego 

protokolarnego odbioru na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku 

bankowego. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem w terminie 30 dni licząc  

od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Faktura nie może być wystawiona przed datą protokolarnego odbioru całości przedmiotu 

umowy. 

 

 



§ 3 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i serwisu na wyposażenie i sprzęt 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia na okres …… lat. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji określają dokumenty Karty Gwarancyjne które 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze sprzętem. Usługi  

i naprawy wynikające z gwarancji będą realizowane w miejscu instalacji sprzętu. 

Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne z chwilą podpisania 

protokołu odbioru zamówienia. 

3. Zamawiający dostarczy wraz ze sprzętem odpowiednio: deklaracje zgodności, atesty  

lub certyfikaty związane z wyposażeniem. 

 

§ 4 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych. 

 

§ 5 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


