Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
NR DAG/ZO/8/04/18
WZÓR
Umowa Nr INT/EK/PO/3/I/B/0097 - 01/2018
z dnia ……………………… 2018 roku
zawarta w Jarosławiu pomiędzy
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z siedzibą
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
NIP – 7921794406, REGON - 650894385
reprezentowaną przez:
……………………………………………….
zwanym w dalszej części Zamawiającym
a
……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
nr ……………….. w Sądzie Rejonowym dla
…………………, …………………..Krajowego Rejestru Sądowego,
Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod
nazwą …………………………………….PESEL ………………………, zam.:
ul.
…………………………………………………… , NIP…………………………., Regon………………………
reprezentowaną przez Pana/Panią …………................................…………….
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej
następującej treści:

oferty została zawarta Umowa

§1
1.

Przedmiotem umowy jest Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych
związanych z wdrażaniem projektu, komunikacją między partnerami, przygotowaniem raportów
i monitorowaniem w ramach mikroprojektu nr INT/EK/PO/3/I/B/0097 Jedność w różnorodności.
Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze słowacko-polskiego pogranicza.
1. Wykonawca
sprzedaje
a
Zamawiający
kupuje
asortyment,
o
którym
mowa
w ust. 1 z rozróżnieniem na części, zgodnie z załącznikiem nr 1A, o którym mowa
w ust. 1.
2. Wykonawca oświadcza, iż asortyment, o którym mowa w ust.1 spełnia minimalne wymagania określone
w załączniku 1A, o którym mowa w ust. 1.
3. Przyjęta oferta z dnia ………………….2018 r.(data wpływu), zapytanie, o którym mowa w ust. 1 oraz
specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
Termin wykonania dostawy wynosi 5 (zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni kalendarzowych od dnia podpisania
niniejszej umowy.
§3
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1.
2.
3.

Dostawy asortymentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 realizowane będą w dni robocze,
w godzinach od 8.00 do 14.00 do miejsca dostawy, wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy zamówiony na własny koszt i na własne ryzyko na adres wskazany w miejscach
dostaw, o których mowa w ust. 1.
Termin dostawy do miejsca, o których mowa w ust.1 będzie każdorazowo uzgadniany
z Zamawiającym telefonicznie nie później niż na 3 dni przed terminem dostawy
z
upoważnionym
przedstawicielem
Zamawiającego,
wskazanym
w
niniejszej
umowie
w § 14 ust. 4 lit. a).
§4

1.
2.

3.

Za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego asortymentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 odpowiada
Wykonawca.
Za działania i zaniechania osób, przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał zobowiązania
zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej umowy oraz za szkody w mieniu Zamawiającego, powstałe w
związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca zawsze odpowiada jak za działania i zaniechania własne.
Wykonawca oświadcza, iż asortyment, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest fabrycznie nowy, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby
trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Zamawiającemu z tytułu korzystania z praw należących do osób
trzecich, w szczególności praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych lub znaków towarowych w
odniesieniu do przedmiotu umowy, jeżeli normalne użytkowanie przedmiotu umowy wymaga korzystania
z tych praw.
§5

1. Zamawiający odbierze dostarczony asortyment, o którym mowa w § 1 ust. 1 sporządzając w tym celu 2

2.
3.

4.

5.

egzemplarze wszystkich protokołów, o których mowa w § 3 ust. 5, podpisanych przez osoby wskazane w
niniejszej umowie.
Zamawiający sprawdzi dostarczony asortyment, o którym mowa w § 1 ust. 1 w obecności przedstawiciela
Wykonawcy miejscu dostawy, o których mowa w § 3 ust. 1, w dniu dostawy do Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, Zamawiający zgłosi Wykonawcy
reklamację wadliwych lub niezgodnych z opisami asortymentów. zawartymi w zał. 1A do zapytania
ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni w ramach zgłoszonej reklamacji
o której mowa w pkt. 3 odebrać na swój koszt wadliwy i dostarczyć na swój koszt nowy asortyment wolny
od wad, kompletny i zgodny z opisami zawartymi w zał. 1A do zapytania ofertowego.
W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostawy do miejsc dostawy, Zamawiający
samodzielnie sporządzi jakościowo-ilościowe protokoły odbioru i jeden egzemplarz przekaże Wykonawcy.
§6

1. Wynagrodzeniem

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest podana w ofercie,
o której mowa w § 1 ust. 4 cena netto, która wynosi .............................. zł (słownie
netto:.............................................................................................zł), plus podatek VAT…..., cena brutto która
wynosi .............................. zł (słownie brutto:.............................................................................................zł)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie w jednej transzy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji
niniejszej umowy (np.: koszty transportu, koszty opakowania, opłaty, podatki, cła, pozostałe składniki
cenotwórcze).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania umowy.
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5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

6.
7.
8.

9.
10.
11.

wskazany na fakturze w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie bez zastrzeżeń
protokołów odbiorów, o których mowa w § 3 ust. 5 i § 5.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku kwotą
wynagrodzenia Wykonawcy.
Płatność nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 5 i § 5.
Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za dostawę, jeżeli asortyment, o którym mowa w § 1 ust. 1,
zostanie dostarczony niezgodnie z umową, w stanie uszkodzonym lub z wadami – do czasu wymiany na
nowy, pozbawiony uszkodzeń lub innych wad.
Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT jest PWSTE w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500
Jarosław.
Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia upoważnia Wykonawcę do żądania odsetek ustawowych.
Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.
§8

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji
umowy na rzecz osób trzecich.

§9
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.
Ewentualne spory z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 10

Integralną część umowy stanowią:
1.
2.
3.
4.

5.

Zapytanie ofertowe z dnia ………………….
Oferta Wykonawcy z dnia…………………(data wpływu).
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
Specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem nazw producentów, symboli, wartości
jednostkowych netto, brutto, VAT zaoferowanych sprzętów z załącznika 1A do zapytania ofertowego oraz
kalkulacja ilościowo -cenowa przyjęta do obliczenia ceny oferty
załącznik nr 2 do umowy – wzór jakościowo-ilościowego protokołu odbioru dostawy

WYKONAWCA·:

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

ZAMAWIAJĄCY:

............................................
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Załącznik nr 1 do umowy nr …………………………
z dnia …………………………………………………..

JAKOŚCIOWO-ILOŚCIOWY PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY - WZÓR1
Sporządzony w ……………………………………. dnia …………….2018 r.
Pomiędzy:
1. Zamawiającym:
Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z siedzibą
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
NIP – 7921794406, REGON - 650894385, reprezentowanym, zgodnie z zapisami umowy przez:
………………………………………………………(imię i nazwisko osoby)
a
2.Wykonawcą,
..................................................................................................................
..................................................................................................................
( nazwa, adres, dane firmy )
reprezentowanym, zgodnie z zapisami umowy przez:
………………………………………………………(imię i nazwisko osoby)
Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujący/ce przedmiot/y umowy……………………………….(odpowiednio,
zgodnie z załącznikiem 1A do zapytania ofertowego i specyfikacji cenowej do umowy), zgodnie z Umową
nr:
................................
z
dnia.................................2018
r.
–
miejsce
dostawy
………………………………………………………..(wg załącznika nr 1)
Osoba reprezentująca Zamawiającego, jw. sprawdziła kompletność dostawy zgodnie z załącznikiem 1A do
zapytania ofertowego dla części …………
Osoba reprezentująca Zamawiającego, potwierdza, że otrzymała wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ...............................................................................................
Przedmiot ww. dostawy przyjęto/nie przyjęto bez zastrzeżeń.
Na tym protokół zakończono.

……………………………………….…..
w imieniu Wykonawcy

………………………………………………
w imieniu Zamawiającego

1

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej, po
przyjęciu dostawy w danej części.
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