Umowa nr .........../2015
zawarta w dniu ................2015 r. w Kozłowie
pomiędzy:
Gminnym Zespołem Szkół w Kozłowie , 32-241 Kozłów 303, NIP 659-154-46-79
zwaną dalej „Zamawiającym" i reprezentowaną przez:
Leszek Misiak - Dyrektora
Katarzyna Rachwał - Główną Księgową,
a
firmą: ...... ...... ....................................... NIP ..................... REGON.......................
adres:
zwaną dalej „Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1.
1.Przedmiot umowy jest zakup książek do biblioteki szkolnej Gminnego Zespołu Szkół w
Kozłowie w ramach realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń".
2.Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu w/w książki, a Zamawiający
zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę przedstawioną w ofercie.
3.Zamówienie realizowane będzie jednorazowo w ilościach wskazanych w zapytaniu
ofertowym.
4. Dostawa nastąpi w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze.
§2.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz
terminowe wykonanie, jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność
dostawy z zamówieniem.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletmy , zgodny z
zamówieniem, pozbawiony uszkodzeń.
3. Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed
uszkodzeniem.
§3.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w ciągu 3 dni od daty jego odbioru.
2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy, a
Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na wolny od wad w ciągu 5 dni od
jej otrzymania.
3. W razie nie dostarczenia bądź nie uzupełnienia brakujących egzemplarzy Wykonawca
zwróci Zamawiającemu należności za nie dostarczone książki nie później niż w ciągu
5 dni od daty reklamacji.
§4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Zamawiający zapłaci wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości (zgodnie z złożoną ofertą):
Wartość netto ................................................................ zł.
Podatek Vat ............ % tj. .................................. zł.
Razem wartość brutto zamówienia .......................................................................... zł.
(słownie ......................................................................................................................)
2. Płatność za zamówienie dokonana będzie jednorazowo po zrealizowaniu umowy i
dostarczeniu książek przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury.

3. Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na Gminny Zespół
Szkół w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303, NIP 659-154-46-79.
4. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę
Nr .........................................................................................................................................
w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
§5.
Ceny jednostkowe książek na dzień złożenia oferty nie mogą ulec zmianie w stosunku do
cen tych książek na dzień podpisania umowy.
§6.
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie dostarczył książek w umówionym z
Zamawiającym terminie pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,
złożonego na piśmie.
§7.
Umowa niniejsza obowiązuje na czas określony od ................r. do ............. r.
§8.
1. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
zamówienia .
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§9.
Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej.
§10.
l. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, a mogących wyniknąć w trakcie jej
realizacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Strony postanawiają, że oferta wraz z oświadczeniem stanowi integralną część umowy.
3.Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.
4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
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