Załącznik nr 3

UMOWA
zawarta w dniu …………….. 2011 roku w Radziejowie pomiędzy Starostwem Powiatowym
z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie:
Panem Marianem Zielińskim - Starostą
przy kontrasygnacie Pani – Anny Brudzińskiej - Skarbnika Powiatu zwanym dalej
„Zamawiającym”
a …………………………………………
reprezentowaną przez:
Pana/ią – …………………..
NIP –…………….., KRS - ……..………
zwanym dalej „Oferentem”
na dostawę – odzieży roboczej dla następujących szkół: Zespół Szkół Mechanicznych im.
Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Radziejowie w ramach projektu „Dobra szkoła w powiecie
radziejowskim – szansą dla młodzieży na udany start zawodowy” - dla Starostwa
Powiatowego w Radziejowie w wyniku wyboru „Oferenta” …………………. 2011 roku.
§1
„Oferent” sprzedaje a „Zamawiający” nabywa, odzież roboczą wg. specyfikacji określonej
w załączniku do oferty z dnia ………………...2011 roku:
1. Zespół Szkół Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
……………………………………………………………………...……………………
2. Zespół
Szkół
Mechanicznych
im.
Józefa
Piłsudskiego
…………………………………………………………………………………………...
Razem……………………………………………………………………………….......
( słownie: …………………………………………………………………….……….. )

-

§2
1. „ Oferent ” w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy zobowiązuje się na własny
koszt zapewnić „Zamawiającemu” dostawę i rozładunek
przedmiotu umowy
określonego w § 1 w miejsce wskazane przez „Zamawiającego” tj. do siedziby:
- Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów,
ul. Kościuszki 17,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przemyska 21, 88-200
Radziejów.
2. Wykonanie dostawy zostanie potwierdzone przez „Zamawiającego” na fakturach
VAT.
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§3
„Zamawiający” zapłaci „ Oferentowi ” kwotę wskazaną w §1 po otrzymaniu faktur VAT
przelewem w terminie do 30 dni.
§4
„ Oferent ” udziela „Zamawiającemu” pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek
w działaniu przedmiotu umowy.
§5
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy
w formie kar umownych w następujących przypadkach :
1. Za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy „Oferent” zapłaci „Zamawiającemu” karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
2. Za opóźnienia w płatności zgodnie z § 3 „Zamawiający” zapłaci „Oferentowi” odsetki
ustawowe.
3. Za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zobowiązania w części lub w całości,
w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. W przypadku opóźnienia w podjęciu naprawy, bądź opóźnienia wynikającego
z niedostarczenia naprawionego sprzętu w terminie Zamawiający zastrzega sobie
możliwość stosowania kar umownych w wysokości 0,5 % wartości sprzętu
podlegającego
naprawie.
5. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§6
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
§7
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
stron.
§8
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonaniu umowy podlegają rozstrzygnięciu
sądów właściwych dla siedziby „Zamawiającego” po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
„Wykonawca”:

„Zamawiający”:
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