Nr sprawy: ZSPB.341.3.2012
Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego
Projekt umowy
na„Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej”
UMOWA NR ……………….
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego
pozaprzetargowym poniżej 14000 euro na „Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Białej”

W dniu .....2012 r. w Białej pomiędzy
Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Białej,
REGON 160811533, NIP 755-192-89-31, mającym siedzibę w Białej, ul. Tysiąclecia 16, zwaną
w dalszej części "Kupującym" reprezentowanym przez:
Dyrektora –Lesława Czerniak
a …………………. zwanym w dalszej części "Sprzedawcą" reprezentowanym przez:
………….
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego, udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 , art.10 pkt 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
późn. zm.), zwanego dalej „postępowaniem”, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje: artykuły spożywcze, których szczegółowy wykaz
określony jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§2
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Białej produktów odpowiadających kryteriom oraz parametrom podanym w zapytaniu
ofertowym załącznik nr 1-formularz ofertowy oraz w ofercie Sprzedawcy na własny
koszt i ryzyko a Kupujący zobowiązuje się produkty odebrać i zapłacić Sprzedawcy
umówioną cenę za otrzymany przedmiot zamówienia, którym będzie część przedmiotu
umowy określona w złożonym zapotrzebowaniu.
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
1.
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§3
1. Wartość umowy na podstawie złożonej oferty wynosi do ………. zł brutto.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy partiami, według
każdorazowo zgłoszonego zapotrzebowania Kupującego, w terminie 1 dni roboczych, od
daty złożenia zapotrzebowania. Dostawy należy dokonywać w obecności osoby
reprezentującej Kupującego, wskazanej w § 8, która stwierdzi zgodność dostarczanej
partii towaru z zamówieniem i zawartą umową. Rodzaj dostarczonego przedmiotu
umowy w ramach oferty oraz jego ilość będzie każdorazowo określana w
zapotrzebowaniu Kupującego.
2. Strony uzgadniają, że Kupujący nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy w
ilościach określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, ani do wyczerpania
kwoty określonej w § 3. Sprzedawca nie będzie dochodził z tego tytułu odszkodowania.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy
poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.
4. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakupu większych ilości produktów niż określone w
załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ………. r. do dnia …………… r.
§6
Zapłata za przedmiot umowy nastąpi po dostarczeniu dostawy Kupującemu, na podstawie
faktury.
1. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczoną partię towaru w ciągu 21
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Kupującego w
formie przelewu na konto Sprzedawcy podane w fakturze.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu faktury w ciągu 7 dni od jej
wystawienia.
3. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
4. Sprzedawca jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP ……………..
§7
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówioną partię przedmiotu umowy do magazynów
stołówek Kupującego, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w § 4 ust 1.
§8
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają …..
reprezentującą Kupującego oraz ….. reprezentującą Sprzedawcę.
2. Osoba wyznaczona przez Kupującego zobowiązana jest do zbadania zgodności dostaw z
fakturą, złożonym zapotrzebowaniem i treścią zawartej umowy w ciągu 2 dni od daty
dostawy zamówionej partii przedmiotu umowy.
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§9
1. Za opóźnienie w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązuje się
zapłacić karę umowna w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia za
każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu dostawy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości
ustawowej.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z
faktury
Sprzedawcy za dostarczony przedmiot umowy i na tę czynność Sprzedawca wyraża
zgodę.
4. Strony dopuszczają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sądy
Powszechne.
§ 13
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.
Integralna częścią umowy stanowią:
a) oferta Sprzedawcy.
b) dostarczona Sprzedawcy przez Kupującego zapytania ofertowego.

KUPUJ ĄCY:

SPRZEDAWCA:
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