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Zrwurta w dniu ..................,.,..r. w Dzialdowie pomigdzy:

Warmi6sko-Mazurskim Funduszem ,,Porgczenia Kredytowe" Sp6lkq z o. o. z siedzib{ w

Dzialdowie, 13-200 Dzialdowo, ul. Wolno6ci 4 wpisanq do Krajowego Rejestru Sqdowego,

pod numerem KRS 0000217603 w S4dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, o kapitale zakladowym 6.880.000,00 zl,

NR REGON 5t9s86722, NR NIp 571-t6-19-647,

reprezentowan4 przez: .............
zwanq w dalszej tre6ci umo\4y ,,Zamawiaj4cym"

a Firm4:

reprezentowan4 przez:

zwan4 w dalszej tredci umowy ,,Wykonawcq"

o nastgpuj4cej treSci:

$l
l. Przedmiotem umowy jest zakup Srodk6w utrzymania czystoSci z sukcesywn4 dostaw4 do

budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w

Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez

Zamawiaj4cego - na podstawie kaZdorazowego zam6wienia zlo2onego ptzez

Zamawiaj4cego w asortymencie okreSlonym w formularzu ofertowym stanowiqcym

zal4cznik nr I do Zapytania of-ertowego.

2. Podane w formularzu of'ertowym ilodci danego rodzaju asortymentu maj4 charakter

szacunkowy i nie stanowi4 ze strony Zamawiaj4cego zoborviqzania do nabycia w

podanych iloSciach. Zamawiajqcy zastrzega, ze rzeczywiste ilo5ci kupna kaZdego rodzaju

artykul6w b9d4 wynikai z aktualnych potrzeb Zamawiajqcego i mog4 odbiegai od iloSci
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3.

podanych w formularzu ofertowym. Zamawiajqcy zastrzega mo2liwo5ci przesunigi

iloSciowo-asortymentowych w ramach zawartej umowy.

Realizacja zam6wienia nastgpowa6 bgdzie w miarg potrzeb Zamawiajqcego.

KaZdorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez Wykonawcg po zlo2eniu przez

Zamawiajqcego zam6wienia, w terminie okre5lonym w formularzu ofertowym, tj. nie

dluZszym ni2 ......... dni robocze. Za dni robocze uwa2a siE dni od poniedzialku do piqtku,

z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do | 5:00.

Miejscem dostawy Srodk6w utrzymania czystoSci bgdzie:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie,

ul. WolnoSci 4, 13-200 Dzialdowo.

Dostawa towaru do siedziby oraz wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez

upowa2nionego przedstawiciela Zamawiajqcego nastgpowai bgdzie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy artykuly fabrycznie nowe i posiadajqce okres przydatnoSci do

u2ycia. nie kr6tszy ni2 l2 miesigcy.

W przypadku stwierdzonych brak6w lub wad towaru nieujawnionych podczas odbioru

Zamawiajqcy sklada reklamacjg w ci4gu 3 dni od dnia dostawy.

W przypadku braku artykulu lub stwierdzenia, Ze dostarczony towar nie spelnia

parametr6w jakoSci, Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczy6 brakuj4cy artykul lub

wymienii go w ciqgu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia.

Wykonawca zobowi4zany bgdzie do niezmieniania cen okeSlonych w formularzu

ofertowym, w okesie trwania umowy. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty zwi4zane

z wykonaniem zam6wienia.

Zamawiaj4cy gwarantuje. i2 umowa zostanie wykonana, co najmniej w 70 Vo wartosci

brutto zawartej umowy. Wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiajqcego roszczenie

odszkodowawcze z t).tulu nie wykorzystania pelnej wartoSci brutto umowy.

$2
Umowazostajezawartanaokresl2miesigcy,tj.oddnia........r.dodnia...............r.

NiezaleZnie od terminu trwania umowy, umowa !\rygasa w trybie natychmiastowym w

przypadku wyczerpania kwoty okre6lonej w $ 3 ust. 3 niniejszej umowy.
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$3
l. Zamawiajqcy zobowi4zuje sig zaplacii za ka|d4 faktycznie dostarczon4 partig towaru

zgodnie z cen4 przedstawion4 w formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznik nr I do

Zapytania ofertowego.

2. PlatnoSi za dostarczony towar bgdzie nastgpowala po realizacji zam6wienia i uznaniu

przez Zamawiaj4cego przedmiotu zam6wienia za nale2ycie wykonany, w tbrmie

przelewu na wskazany przez WykonawcQ rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania faktury VAT.

3. Calkowita wartoSi brutto umowy nie przekroczy kwoty ... ......... . , .. ... zl

(slownie: . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ), w tym nalezny podatek VA'f.

s4
I . Umowa mo2e zosta( rozwi4zana przez Zamawiajgcego w nastgpuj4cych przypadkach:

a) jezeli Wykonawca nie dostarczyl jakiejkolwiek czgdci zam6wionego towaru w

terminie uzgodnionym i pozostaje w op62nieniu dlu2ej ni2 3 dni robocze od tego

termlnu;

b) jezeli Wykonawca dostarczyl towar, w jakiejkolwiek czgSci, inny ni2 wynikaj4cy z

zam6wienia, a kt6ry nie zostal zaakceptowany przez Zamawiaj4cego i nie dostarczyl

wlariciwego towaru w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia dostawy;

c) jezeli Wykonawca dostarczyl towar wadliwy i nie wymieni go w terminie 3 dni

roboczych od chwili powiadom ienia przez Zamawiajqcego na dobry.

2. Zamawiaj4cy mo2e odst4pii od umowy w razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznodci

powodujqcej,2e wykonanie umowy nie le2y w interesie publicznym, czego nie moZna bylo

przewidziei w chwili zawarcia umowy.

3. Rozwi4zanie b4d2 odst4pienie od umowy w przypadku okreSlonym w ust. I i 2 powinno

nastqpii w terminie 30 dni.

ss
l. Osob4 ze strony Zamawiajqcego uprawnion4 do kontaktu i dalszej obslugi jest

Pani Edya Zdunek - Dyrektor Dzialu Administracji i Marketingu. te[. 23 697 50 52,

e-rnail : ez@poreczenia-kredytowe.info

2. Osob4 ze strony Wykonawcy uprawnion4 do kontaktu i dalszej obslugi .jcst
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$6
Wszelkie zmiany i uzupehrienia niniejszej umowy wymagaj4 dla swej waznodci formy

pisennej w postaci aneksu.

$7
W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu

Cyrvilnego.

s8
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bgdzie rczstrzygal rzeczowo i miejscowo

wladciwy s4d dla siedziby Zamawiaj4cego.

$e
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze

Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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