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Umowa – projekt  

 

zawarta w dniu ………….. w Sadownem pomiędzy: 

Gminą Sadowne, z siedzibą ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, NIP: 8241708503  

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Sadowne – Waldemara Cyrana 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Rukat 

a 

……………………………………………….………………………………………….………. 

z siedzibą ……………………………………………………...……….………………………..  

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Umowa została zawarta w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dla zamówień nieprzekraczających 

30 000 euro.  

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie obejmującym wykonanie naklejek 

w ramach promocji projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę 

czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki”  

– 150 szt.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt naklejek przed  

ich wykonaniem.  

 

§2 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona i dostarczy bez zbędnej zwłoki w terminie  

do 30 listopada 2020 r. 

2. Przedmiot umowy zostanie przekazany w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem – 

protokół odbioru.  

 

§3 

1. Tytułem wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 

w kwocie brutto: ………….. zł (słownie: ………………………..), tj. ……….. zł netto + 

VAT ……….. w kwocie ………….. zł.  

2. Podstawą wystawienia faktury VAT/ rachunku będzie protokół odbioru podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktur wystawionych na każdego z partnerów 

projektu (Gminę Sadowne i Gminę Kosów Lacki). 

4. Wykonawca wystawi odrębne faktury na poszczególnych partnerów projektu, zgodnie  

z wyceną ujętą w Formularzu ofertowym. 
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5. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

przez jego bank. 

 

§4 

1. W przypadku stwierdzenia wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie Wykonawcę drogą elektroniczną (e-mail), nie później jednak niż w ciągu  

2 dni chwili zrealizowania dostawy.  

2. Reklamacje Zamawiającego zostaną uwzględnione przez Wykonawcę nie później  

niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.  

3. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy w zamian za wadliwy nastąpi na koszt 

Wykonawcy. 

 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji umowy 

jest sąd miejscowo właściwy da siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron.  

 

 

 

 

…………..…………………..            ……………………….…… 

             Zamawiający                              Wykonawca 

 

 


