UMOWA 2020/AO.GS/ ………./ MAT. BIUROWE
Zawarta w dniu ……..2020 r. w Nysie pomiędzy Gminą Nysa, ul. Kolejowa 15,48-300 Nysa
w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, zwaną dalej „Odbiorcą”,
a
firmą……………. (Nr KRS:…………..) reprezentowaną przez Prezesa/Dyrektora…….,
zwaną dalej „ Dostawcą ”
§1
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Odbiorcy materiałów biurowych wg
wykazu określonego w załączniku do niniejszej umowy.
§2
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na swój koszt i ryzyko do
siedziby Odbiorcy w terminie do dnia ……….2020 r.
§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) oferta Dostawcy,
2) dostarczona Dostawcy przez Odbiorcę „ Specyfikacja do zamówienia materiałów
biurowych ”,
3) protokół postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty z dnia …….......2020 r.
§4
Za dostawę przedmiotu umowy określonego w §1 Odbiorca zapłaci Dostawcy tytułem
wynagrodzenia kwotę brutto ……., zł…., słownie: (………………………. 00/100 groszy).
§5
1.Rozliczenie należności Dostawcy z tytułu realizacji umowy dokonane zostanie na podstawie
faktury VAT wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Odbiorcę.
2.Należność za dostawę przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Odbiorcę na konto
Dostawcy: ………………………………. nr rachunku: ……………………………………….
w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury.
3.Odbiorca uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Dostawcy kar umownych,
o których mowa w §6 ust.1.
§6
1.Dostawca jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy kary umowne w przypadku :
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2.W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Odbiorca zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
§7
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Odbiorcę od umowy
z przyczyn, za które Dostawca nie odpowiada, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
§8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod
rygorem nieważności.
§9
1. Nr identyfikacyjny NIP Odbiorcy

7532414579

2. Nr identyfikacyjny NIP Dostawcy

…………....
§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Sprawy sporne wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Odbiorcy.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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