Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……………..r. w Redzie, pomiędzy Przedszkolem nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27, 84-240 Reda
zwanym w dalszym tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Regina Klein
a ………………………………………………………………………….. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
…………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………… zwaną dalej Wykonawcą.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie
z najkorzystniejszą przedstawioną ofertą w zapytaniu ofertowym z dnia 03.10.2019r. zawarta została
umowa o następującej treści:

§1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje zlecenie na dostarczenie odzieży
roboczej do Przedszkola nr 2 w Redzie.
2. Wykonawca zobowiązuje się na realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym
ogłoszonym na BIP Reda z dnia 03.10.2019r.

§2

1. Ustala się, iż całkowita kwota wynagrodzenia (wartość umowy) wynosi: …………………… zł brutto
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………….).
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie do dnia 30.10.2019r.
3. Zapłata za realizację zamówienia będzie na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez
Wykonawcę po zakończeniu realizacji zamówienia.
4. Zapłata za realizację zamówienia nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany tam nr rachunku bankowego.

5. Odbioru zamówienia dokona przedstawiciel Przedszkola nr 2 na podstawie otrzymanej
faktury.

§3
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach:
a) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę
formy prawnej Wykonawcy itp.
b) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
c) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.
d) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony

§4
a)

Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeśli Wykonawca nienależycie
wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
b)
Zamawiający rozwiąże umowę w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający odstąpi wówczas od umowy w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
c)
Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy zawierające
podstawę rozwiązania.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego o umowie zlecenia.

§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –

.....................................
Zamawiający

po jednym dla każdej strony.

............................................
Wykonawca

