
                                                                           
 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

Umowa nr…………. – projekt 

 

zawarta w dniu ............................. w Sadownem, pomiędzy: 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne z siedzibą ul. Kościuszki 3,  

07-140 Sadowne, NIP 8241808618, zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa – Krzysztofa Królikowskiego, 

Wiceprezesa – Ewę Piórkowską 

a 

....................................................................................................................................................... 

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

zwanym dalej Wykonawcą,  

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa mebli do pracowni rękodzieła w ramach projektu 

„Spotkania z kulturą ludową w Sadownem”. 

2. Wykaz rzeczowy, ilościowy i jakościowy jest w swym zakresie zgodny z dokumentacją 

złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia na własny koszt,  

nie później niż w terminie do 15.02.2021 r. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia odpowiadającą cenie określonej 

w złożonej przez Wykonawcę ofercie na realizację zadania będącego przedmiotem umowy 

w wysokości brutto ……………………zł (słownie: …………………………………….). 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT …..%, tj. …………. zł, 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i dokonaniu jego 

protokolarnego odbioru na wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT numer rachunku 

bankowego. 

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni licząc  

od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

4. Faktura nie może być wystawiona przed datą protokolarnego odbioru całości/danej części 

przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w formie pisemnej, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy  

w całości lub w części lub naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej 

postanowień. 
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2. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w terminie 

określonym w § 1 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy będzie nieważne lub niemożliwe  

do spełnienia nie będzie to wpływało na ważność umowy w pozostałym zakresie.  

W miejsce nieskutecznego lub niemożliwego do spełnienia postanowienia Strony 

uzgodnią nowe, skuteczne i możliwe do zrealizowania postanowienie, które będzie 

zbliżone do celu, znaczenia i gospodarczej doniosłości postanowienia nieważnego  

lub niemożliwego do spełnienia, którego Strony nie zawarłyby, gdyby przy zawieraniu 

umowy wiedziały o jego nieważności lub niemożliwości spełnienia 

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy kodeksu  

cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia sporu w związku z niniejszą umową sądem właściwym dla jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


