Załącznik nr 2

Umowa Nr

zawarta dnia ..................................... pomiędzy;
Powiatem Zduńskowolskim
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-16-24-435
Adres do korespondencji:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Łaska 42
98-220 Zduńska Wola
reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
30.11.2016r. przez Arkadiusza Bednarskiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej
Woli zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą................................................................../wpis do rejestru nr ................................/
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt
8 cytowanej ustawy.
§2
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie
„...........................................................................................................................................”.

na:

§3
Ceny brutto zgodnie ze złożoną ofertą wynoszą:
1. .............................................................. zł/szt brutto
2. .............................................................. zł/szt brutto
3. .............................................................. zł/szt brutto
4. .............................................................. zł/szt brutto
5. .............................................................. zł/szt brutto
§4
Kupujący zamawia telefonicznie określone ilości ................................. . Dostawa towaru
następować będzie najpóźniej w dniu następnym w godzinach pracy Kupującego tj. 7.00-15.00
do Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 42. Sprzedający dostarcza towar
do siedziby Kupującego własnym transportem.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
§6
Przez okres realizacji umowy nie dopuszcza się zmiany wymienionych cen.

§7
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy,
w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Kupującego.
3.Faktura wystawiana będzie z następującymi danymi:
Nabywca:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-16-24-435
Odbiorca faktury:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Łaska 42
98-220 Zduńska Wola
§8
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie oświadczenia Stron Umowy składane w wykonaniu niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na następujące adresy:
– ze strony Domu Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej, ul. Łaska 42, 98-220
Zduńska Wola
– ze strony ................................................: dane jak w części wstępnej Umowy
Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji, w razie zwrotu
korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie
z ww. danymi.
§ 10
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy
dla siedziby Kupującego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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