Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Wzór Umowy
zawarta w dniu …………………. 2020 r., w Rzeszowie pomiędzy Przedszkolem
Publicznym Nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie, ul. Pułaskiego 3a zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Zofię Momora – Dyrektora.
a

............................................................................................................................działającym

na

podstawie ……………… (KRS, lub inne dokumenty) nr .........................., NIP: ............................,
mającym swoją siedzibę w ...................................... ul. ...................................... nr …… zwanym dalej
w tekście "Wykonawcą", reprezentowanym przez: 1. ..................................................
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro, zawarto umowę następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zapytania ofertowego:
„Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno – parowego dla
Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie” .
§2
1. Termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Fabrycznie nowe urządzenie posiada dołączone niezbędne instrukcje w języku
polskim oraz okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata.
1.
2.

3.
4.
5.

§3
Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli jakościowej urządzenia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z parametrami
opisanymi w zapytaniu ofertowym lub jest niekompletny albo posiada ślady
użytkowania Zamawiający odmówi odbioru i sporządzi protokół zawierający
przyczyny odmowy odbioru.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru bez wad w terminie 7 dni od
daty odmowy odbioru przez zamawiającego.
Prawo własności towaru przechodzi na zamawiającego w dniu podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru.
Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne,
rzetelne i terminowe zrealizowanie zobowiązań umowy.
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§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze
złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie w wysokości:………………………złotych
brutto, (słownie: ……………………………………………00/100),
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu
przedmiotu umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a także wszelkie inne
świadczenia niezbędne do jego prawidłowej realizacji.
3. Płatność nastąpi przelewem na podane konto bankowe na fakturze w terminie 14 dni
od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury.
§5
zobowiązany wypłacić

1. Wykonawca jest
zamawiającemu kary umowne w
przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wartości umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. Kary płatne są w terminie14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do
ich zapłaty.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

………………………………………
Wykonawca

………………………..
Zamawiający
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