UMOWA nr 1/M/Z/2018
na zakup, dostawę i montaż mebli
w ramach projektu
,,Ośrodek ZACISZE - – dzienne wsparcie dla niesamodzielnych seniorów 60+ z terenu
gminy Klucze, zlokalizowanego w Jaroszowcu ul. Leśna 1, 32-310 Klucze,
w ramach projektu nr: RPMP.09.02.03-12-0454/16 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020.

zawarta Kolbarku w dniu …………………. roku pomiędzy:
Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego ,,KLUCZ”
Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze, NIP: 6372001588, REGON: 356711857 KRS: 0000160271
Reprezentowanym przez: Wiesława Pietrasa – Prezes Zarządu oraz
Ryszard Kamionka – Wiceprezes Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a
Firmą: ………………………………………………….
reprezentowaną przez: ………………… - ………………..
zwaną w dalszej części Sprzedawcą
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Zamawiający zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć sprzęt meblowy zgodny
z załączonym Formularzem ofertowym oraz pisemnymi uzgodnieniami na etapie negocjacji.

2. Miejscem dostarczenia wymienionego sprzętu jest Jaroszowiec, ul. Leśna 1, 32-310 Klucze
3. Niniejsza umowa przenosi prawa majątkowe do sprzętu w chwili dostarczenia mebli
4. Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 27.08.2018 do 31.08.2018 r.
5. Koszt dostarczenia, wniesienia i montażu przedmiotów zamówienia ponosi Sprzedawca.

fizycznych.
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meblowy funkcjonował wedle swojego przeznaczenia oraz pozbawiony był jakichkolwiek wad
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6. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczony przez niego sprzęt

§2
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie dostarczenia, wniesienia i montażu mebli
(w sytuacji jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć, wnieść i zamontować samodzielnie). Koszty
poniesione na udział podwykonawcy pokrywa Sprzedawca.
§3
Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości ……………………. brutto (słownie:
……………………….) zgodnie z przyjętym Formularzem ofertowym oraz ewentualną notatką
sporządzoną na etapie negocjacji. Wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Sprzedawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy.
§4
1. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze.
2. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przez Sprzedawcę przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego i protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty
przedmiotu umowy niezbędne do jego eksploatacji.
§5
1. Sprzedawca zobowiązuje się objąć przedmiot umowy 2 letnim okresem gwarancji, począwszy od daty
dostarczenia mebli.
2. Warunki serwisu oraz gwarancji określają poszczególne karty gwarancyjne dołączone do zakupionych
towarów.
3. Wszelkie usterki nie powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, powinny zostać naprawione w 7
dni od momentu zgłoszenia.
4. Koszt transportu sprzętu wynikającego z uszkodzenia objętego gwarancją pokrywa Sprzedawca.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
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w §2 umowy za każdy dzień zwłoki
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2.1. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia określonego

2.2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub
gwarancji w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia określonego w §2 umowy za każdy dzień
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
2.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w §2 u mowy
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne Sprzedawca zapłaci
Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§9
Załącznikiem stanowiącym integralną część jest Formularz ofertowy wypełniony przez Sprzedawcę
oraz wszelkie pisemne negocjacje pomiędzy Zamawiającym i Sprzedawcą.
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