Załącznik nr 2 do zapytania cenowego z dnia 08.02.2018 r.

Projekt

U M O W A NR ......./2018/SOSWNM
zawarta w dniu ....................................... roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu
w Nowym Mieście nad Pilicą, pl. O. H. Koźmińskiego 9, 26 – 420 Nowe Miasto
NIP 797-13-84-403 reprezentowanym przez:
1. Dyrektor Ośrodka

-

Elżbieta Fałek

przy kontrasygnacie
Księgowej

-

Iwona Marchewka

zwaną dalej „Zamawiającym:
a ...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................................................................................
zwanym dalej „Dostawcą”
Na podstawie wyboru oferty w przeprowadzonym zapytaniu cenowym w dniu
............................., Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania zadanie w
postaci bieżącej dostawy paliw płynnych na potrzeby samochodów i sprzętu,
rozliczanych drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart flotowych wydanych
przez Dostawcę zgodnie z treścią zapytania cenowego oraz zgodnie z ofertą z dnia
………………
Przedmiot umowy będzie realizowany na bieżąco w sieci stacji Dostawcy przez
upoważnione osoby Zamawiającego.
§1
Każdorazowe wydanie przedmiotu dostawy, przedstawiciel Zamawiającego pobierający
paliwo, będzie potwierdzał na dowodzie wydania.
§2
Nominalna wartość umowy ustalona na podstawie oferty Dostawcy wynosi:
1. Na olej napędowy za kwotę:
……… zł
cena dzienna brutto 1l

– ……… zł/%
upust

= …………… zł = ……… zł
cena brutto

cena netto

+ ……… zł
VAT

słownie złotych:
……………………………………………………………………………………
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§3
Dostawa paliwa realizowana będzie w dziennej cenie sprzedaży pomniejszonej o
oferowany upust (jeśli taki był w ofercie zaoferowany) obowiązującej w dniu tankowania
na stacji paliw Dostawcy. Ilości poszczególnych rodzajów paliw, wynikające z treści
zapytania cenowego są wielkościami orientacyjnymi, jakie Zamawiający może zakupić w
okresach rocznych trwania umowy. Z tytułu niezrealizowania określonych ilości paliw
Dostawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług
(VAT).
2. Zamawiający upoważnia przez okres obowiązywania umowy Dostawcę do
wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby
przez nią upoważnionej.
3. Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów usług
(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczone paliwa zgodnie ze złożoną
ofertą na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu okresu rozliczeniowego
z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty jej wystawienia. Ustala się
następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego
dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu
rozliczeniowego.
5. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy
Dostawcy.
6. Faktura wystawiona przez Dostawcę będzie zawierała poniższe dane:
Nabywca (podatnik): Powiat Grójecki
ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec
NIP: 7972052212
Odbiorca (płatnik): Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
w Nowym Mieście nad Pilicą
Pl. O.H. Koźmińskiego 9
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
§4
Terminy realizacji zamówienia
rozpoczęcie – od daty podpisania umowy
zakończenie – do 28.02.2019 r.
§5
W przypadku okresowego zamknięcia stacji paliw lub innej konieczności Zamawiający
będzie mógł zakupić paliwo na innej stacji paliw nie należącej do sieci Wykonawcy.
§6
1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego paliwa.
2. Dostawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego
paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Dostawca przeprowadzi
postępowanie reklamacyjne i w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji
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Zamawiającego wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji.
W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Dostawca naprawi szkodę
§7
Dostawca nie może powierzyć wykonania dostawy innej osobie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane wyłącznie pisemnymi
aneksami podpisanymi przez strony.
§9
Strony umowy będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w trakcie
wykonywania umowy.
§10
1. Do spraw nieuregulowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Sprawy sporne, jakie mogą się wyłonić w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Grójcu.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Dostawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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