Załącznik nr 3 do formularza ofertowego

UMOWA Nr P……..2014
z dnia …… 2014 roku
zawarta w dniu ......... lutego 2014 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4, 87 – 500 Rypin
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Rypin – Janusza Tyburskiego,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Rypin – Małgorzaty Czajkowskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a ……………..……………………………………………………………………. …………
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści
§1
Na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na
wykonanie usług o wartości niższej niż 14 000 euro przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach”.
§2
Obowiązki Wykonawcy polegają na wykonaniu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, własnym sprzętem i własnymi siłami.
§3
Ustala się termin wykonania zadania do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
§4
Należność za wykonaną usługę w wysokości…………………… (słownie: …,……..……….)
uregulowana zostanie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
§5
Wykonawca udziela 24-o miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane sprzęty i
urządzenia.
§6
Potwierdzone reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości wykonanej usługi, będą
uwzględnione na koszt Wykonawcy.
§7
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
- za nieterminowe wykonanie podmiotu umowy karę w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- za nieterminowe wykonanie napraw gwarancyjnych karę w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę
w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne odsetki za zwłokę w zapłaceniu należności
faktury, przysługujące stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu stron
pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

