Umow a …………./2015
na dostawę materiałów promocyjnych dla dawców krwi
zawarta dnia …………….. roku w Zielonej Górze pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona
Góra, NIP 973-05-89-613, REGON 000291931, KRS 0000037792,
które reprezentuje:


Monika Fabisz – Kołodzińska –Dyrektor,

zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………,
NIP ……………………., REGON …………………….., KRS
którą reprezentuje


……………………………………..,

zwaną dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19; poz. 177, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r.Dz. U. poz. 907 z
późniejszymi zmianami) – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro.
§2
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla dawców krwi w
następującym zakresie:
nr zadania*

ilość sztuk

nazwa

1

koszulka typu t-shirt

2 600

2

torba bawełniana

2 000

3

piłka

2 000

4

opaska /tasiemka na nadgarstek

2 000

*jeśli dotyczy.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w zapytaniu
ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Dla zadania nr 1 określa się następujący asortyment koszulek t-schirt:
ilość sztuk

rozmiar
rozmiar S
rozmiar M
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rozmiar L
rozmiar XL
razem

2 600
§3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, uwzględniające wszystkie koszty realizacji w tym
koszty transportu, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty związane z wykonaniem dostawy
określone jest na podstawie cen przedstawionych w ofercie jak niżej:
nr
zad.*

1
2
3
4

nazwa

koszulka typu t-shirt
torba bawełniana
piłka
opaska /tasiemka na
nadgarstek

ilość
sztuk

cena jedn.
netto

wartość
netto

zł

zł

stawka
podatku od
towaru i usług
%

podatek od
towaru i
usług
zł

wartość
brutto
zł

2 600
2 000
2 000
2 000

Razem

x

 słownie ogółem brutto: ………………………………………………………….
2

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem w terminie ……….. dni od jej wystawienia, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3

Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu dostawy
przez Zamawiającego - załącznik nr 2.

4

Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5

Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6

Zamawiający ma prawo, w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także
wystąpienia innych przyczyn zastosowania kar umownych określonych w § 6 tej umowy, potrącić te kary z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
§4

Termin realizacji zlecenia objętego niniejszą umową ustala się do 23-07-2015 roku.
§5
W sprawach związanych z realizacją tej umowy, z wyłączeniem zmian jej treści:
a. przedstawicielem Zamawiającego jest: Krzysztof Piwowarczyk tel. 68 329 83 87,
b. przedstawicielem Wykonawcy jest ...............................................

§6
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Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, w
przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z
następujących tytułów:
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
b. za odstąpienie od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10,0%
wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7
Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden
egzemplarz dla Zamawiającego.
Załączniki:
1.

formularz ofertowy,

2.

protokół odbioru,

3.

oferta wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

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

..................................
załącznik nr 1
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PROTOKÓŁ
dostawęymateriałów promocyjnych dla dawców krwi
spisany w dniu ................................... pomiędzy:
Wykonawcą:
reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………

a
Zamawiającym:
reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………

nr zadania*

nazwa

1

koszulka typu t-shirt

2

torba bawełniana

3

piłka

4

opaska /tasiemka na nadgarstek

ilość sztuk

Dla zadania nr 1 dostarczono następujący asortyment*:
rozmiar

ilość sztuk

rozmiar S
rozmiar M
rozmiar L
rozmiar XL
razem
* jeśli dotyczy

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………

Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel Wykonawcy
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