Załącznik nr 4

UMOWA NR ……………

Zawarta w dniu ……………………..r. w Gdyni, pomiędzy……………………………
…………………………………………..….……………………………………………….
…………………………………… NIP …………………………… , który reprezentuje:
1/………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym", a
………………………………………………………………………………………….
……………………………………… NIP …………………………… ………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :
1/ ………………………………………..
2/ ………………………………………..
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego , art.39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. nr 19
poz.177 z dnia 29.01.2004r z późniejszymi zmianami./
Umowa zawarta zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia :
363208-2011 z dnia 03.11.2011
§2
Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje bony towarowe w zakresie określonym
w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy z podziałem:
110 bonów po 100 zł

= 11.000,00

1224 bonów po 50 zł = 61.200,00
378 bonów po 20 zł
33 bony po 10 zł

= 7.560,00
=

330,00

-----------------------------------------------Razem

80.090,00

§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy do 7 dni od daty podpisania umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 2 :
Strony ustalają, cenę na podstawie formularza ofertowego w kwocie :
netto: ….. ……………………………………………zł (słownie złotych:)
prowizja: …………………………………………………………..zł (słownie złotych:)
opłaty manipulacyjne:…………………………….. ……………. zł (słownie złotych.)
Podatek VAT 23% …………………………………..........................zł ( słownie złotych)
brutto:……………………………………………………………… zł (słownie złotych)
§5
1. Faktura i Nota księgowo-obciążeniowa winna być wystawiona na Zespół Szkół nr 13
81-571 Gdynia ul.Chwaszczyńska 26

NIP 586-20-24-946

2. Należność zostanie uregulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
nr rachunku …………………………………………………………………………...
Wykonawca posiada REGON ……………………… oraz Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP …………………………………………………………………………..
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osób
upoważnionych ze swej strony.
§6
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
1) Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień
Publicznych z 29.01.2004r. ( z póż. zmianami ) oraz Kodeksu Cywilnego.
§9
Wykaz załączników do umowy:
1) oferta,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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