
 

 

Załącznik nr 2 

U M O WA 

do zapytania ofertowego z dnia 09 lutego 2017 r. 

 

zawarta w dniu …………………. r. w Działdowie, pomiędzy: 

Działdowską Agencją Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000129760, NIP 571-10-00-706, wysokość kapitału zakładowego 1 432 800 

PLN, kapitału wpłaconego 1 432 800 PLN, reprezentowaną przez: 

…………………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

firmą 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

Umowa została zawarta na podstawie złożonej oferty w dniu ………………………. r.  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02 z dnia 09 lutego 2017 r. na sukcesywną dostawę artykułów 

spożywczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem dla uczestników 

projektu, pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy”. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na sukcesywną dostawę 

artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym nr 02 z dnia  

09 lutego 2017 r. 

§ 2 

Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie 

całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 



 

 

 

1) Zamawiający……………………… 

 

2) Wykonawca ………………………. 

 

§ 3 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł 

brutto (słownie: ……………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT za realizację części zamówienia zgodnie ze 

zgłoszeniem zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, jest podpisany przez strony protokół odbioru według 

zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

  

§ 5 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się według zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego w terminie do 5 dni. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie koordynatorowi ze strony 

Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia, ustalając dokładny termin 

odbioru - brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem wykonania zleconego 

przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych  

z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 3ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na drodze postępowania polubownego, 

a w razie braku porozumienia na drodze sądowej. 

3. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia oraz stwierdzenia niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem praw wynikających z § 7 ust. 1 - 2 

umowy. 



 

 

 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                      WYKONAWCA : 

             


