
UMOWA

zawarta w dniu ................. pomiędzy Szkołą Podstawową, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria 
reprezentowanym przez: mgr Wiesławe Geras -  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii, 
która oświadcza, że Szkoła Podstawowa w Złotorii nie jest płatnikiem podatku od towarów 
i usług VAT, zwanej dalej „Kupującym”,

a firmą:

.....................................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................., zwaną dalej „Sprzedającym”, która oświadcza, 
że  prowadzi  działalność  zarejestrowaną  w  dniu  .......................w 
Urzędzie  .........................................................,  ponadto  jest  płatnikiem od  towarów i  usług 
VAT,  posiada  numer  identyfikacji  podatkowej  ................................................., 
reprezentowaną przez ........................................................... o następującej treści:

§ 1

„Kupujący” zamawia,  a  „Sprzedający„ zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem 
loco   zamawiającego   od  stycznia  2012  r  do  grudnia  2012r.  gorących  posiłków  dla 
uczniów w ciągu 24 godzin od złożenia telefonicznego zamówienia. Zamówienie według 
potrzeb zamawiającego.

                                                                       
§ 2

  Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem cena brutto dostawy jednego gorącego 
posiłku wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem wynosi ............ …… złotych..
Słownie:…………………………………………………………………………………...

§ 3

         1. Cena jednego posiłku podana w § 2 jest ceną posiłku  z dnia złożenia oferty.
         2. Rozliczenie za  dane dostawy posiłków wg ilości faktycznie dostarczonej odbywać
             się będzie w okresie comiesięcznym. 
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§ 4

Wynagrodzenie za  przedmiot zamówienia przez „Kupującego” – płatne będzie 
w terminie 45 dni od dnia wystawienia przez „Sprzedającego” rachunku.

Z
 Załącznik nr 3 do SIWZ
 do   przetargu 
nieograniczonego
na zakup i dostawę 
gorących posiłków



§ 5
      Kary umowne:
      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
       -  za  niezrealizowanie  dostawy w terminie  24  godzin  od  przyjęcia  zamówienia  w 

wysokości dodatkowych kosztów na zabezpieczenie gorących posiłków
        - za odstąpienie od umowy w wysokości 5% wartości zamówienia jeżeli  odstąpienie  

nastąpiło z winy wykonawcy.

§ 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§ 8

Wszelkie  sprawy wynikające  z  realizacji  niniejszej  umowy,  rozstrzygać  będzie  rzeczowo 
właściwy Sąd dla siedziby „Kupującego”.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Sprzedającego 1 
egzemplarz dla Zamawiającego.

KUPUJĄCY                                                                                SPRZEDAJĄCY
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