
 

 

 

Załącznik nr 2 

Do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2017 r. 

 

UMOWA  NR ………………………………………………. 

 

zawarta w dniu  ………………………. w Sulęczynie pomiędzy:  

Gminą Sulęczyno zwaną dalej „Zamawiającym” z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 

reprezentowaną przez: 

Bernarda  Grucza - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Trzebiatowskiego 

a 

…………………………..……………………………………………………………………………………………,  

z siedzibą w……...……………………………………………………..………………………………..…………., 

REGON ………………………………………., NIP  ………………………..  zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………..............................................................................................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie rozeznania rynku o następującej 

treści: 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 

wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia  publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro prowadzonym zgodnie z zarządzeniem nr 52/2014 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 16 

czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad postępowania obowiązujących przy udzielaniu zamówień 

publicznych o wartości ich przedmiotu nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro w Urzędzie Gminy 

Sulęczyno i gminnych jednostkach organizacyjnych. 

 

§ 2 

Wykonawca mając na względzie treść zapytania ofertowego oraz złożoną przez siebie ofertę, 
stanowiącą załącznik nr 1 do umowy zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowych pomocy 
dydaktycznych na zajęcia z rytmiki do 
…………………………..………………………………………….………………………… 
w ramach realizacji projektu nr RPPM.03.01.00-22-0088/16 pn. „Radosna Akademia 
Przedszkolaka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja 
przedszkolna. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia 

………………………………………….. 



 

 

 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko  do  wskazanych  placówek  

oświatowych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. łącznie z rozładowaniem i  wniesieniem do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz w godzinach i dniach pracy  tych  placówek  

oświatowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje  się  do zawiadomienia  Zmawiającego o gotowości do  kompletnej  

dostawy  przedmiotu  umowy  co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym  jej  terminem .   

4. Przez wykonanie zamówienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, rozumie  się dostarczenie 

własnym transportem oraz wniesienie do pomieszczeń docelowych wskazanych przez 

Zamawiającego do:1 

1) Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Sulęczynie, ul. Szkolna 2, 83-320 Sulęczyno, 

2) Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Podjazach, Podjazy 16, 83-320 

Sulęczyno.    

 

5. Kompletność  i  zgodność   dostarczonego  przedmiotu  umowy z  zamówieniem   musi być 

potwierdzona podpisem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego na protokole zdawczo – 

odbiorczym. W przypadku braku zgodności dostarczonego sprzętu w stosunku do przedmiotu 

umowy, za datę dostawy uznaje się datę usunięcia tych niezgodności. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony w ramach niniejszej umowy jest 

fabrycznie nowy, nieużywany i kompletny.  

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji   na  przedmiot  umowy  w  terminie  12  miesięcy  

od  daty    jego  protokolarnego    odbioru  i  zobowiązuje  się  do   naprawy  ujawnionych  w  tym  

okresie  wad  fizycznych  lub  wymiany  wadliwego  sprzętu  w  terminie  14  dni  od  daty  

otrzymania  zawiadomienia  o  ujawnieniu  wady / niesprawności  sprzętu /  pod  rygorem  zapłaty  

kary  umownej  w  wys. 0,3 %  wartości  brutto  przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia   

w  naprawie  lub  wymianie   na  nową wadliwej  rzeczy . 

3. .Wykonawca  niezależnie  od  udzielonej  gwarancji  na  przedmiot  umowy  ponosi  

odpowiedzialność                   z  tytułu  rękojmi  za   jego  wady  fizyczne  w  trybie  określonym  w  

przepisach  kodeksu  cywilnego.    

 

§ 5 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy   strony  ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 

……………………………………………… 

(słownie:……………………………….…………………………………………………………………..) 

w tym: podatek VAT: …............................................, wartość netto:……………………………… …… 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę, w terminie nie późniejszym niż do 30 dni kalendarzowych, od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

                                                           
1
 Jeśli nie dotyczy skreślić 



 

 

 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić  będzie  protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa 

w § 3 ust. 5 umowy.  Faktura będzie wystawiona na: Nabywca: Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 

26, 83-320 Sulęczyno, NIP: 589-15-89-065; odbiorca: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 

83-320 Sulęczyno. 

 

§ 6 

1. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia  brutto określonego w § 5 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, 

o którym mowa  w § 3 ust. 1. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy będzie dłuższe niż 7 dni Zamawiający będzie 

mógł rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  a Wykonawca będzie  wówczas 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 30% wartości brutto  przedmiotu umowy 

określonej w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.  

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 9 

Integralną częścią Umowy  jest Oferta Wykonawcy  złożona  w  wyniku  zapytania  ofertowego  

Zamawiającego.  

 

 

…………………………………..........    …………………………………………… 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


