Załącznik Nr 4
do Zapytania Ofertowego nr K/U/3/2016

UMOWA nr ………….
Umowa została zawarta w Kielcach dnia …………. 2016 roku pomiędzy :
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, NIP 657-038-94-52
reprezentowanym przez:
Z-cę dyrektora, ks. Krzysztofa Banasik
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………….
w imieniu, której/go działa:
1. …………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania
przetargowego prowadzonego w formie zapytania ofertowego nr K/U/3/2016 na „Transport
artykułów spożywczych suchych pakowanych”,
Strony oświadczają co następuje:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w zapytaniu
ofertowym z należyta staranności zgodnie ze złożoną ofertą.
§ 2.
1. Cena za usługę stanowić będzie iloczyn przejechanych kilometrów i stawkę za jeden
kilometr zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Cena płatna będzie w złotych polskich na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
4. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez zamawiającego faktury VAT, na
rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………...
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 3.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę postanowień umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
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§ 5.
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 7.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
DOSTAWCA:
...........................................

ZAMAWIAJĄCY:
...................................

W załączeniu:
1. Oferta dostawcy z załącznikami
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