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UMOWA (wz6r)
Zawartaw

dniu

2018r. w Dzialdowie pomigdzy:

Warmifsko-Mazurskim Funduszem ,,Porgczenia Kredytowe" Sp6lk4 z o.o. z siedzib4 w
Dzialdowie, 13-200 Dzialdowo, ul. WolnoSci 4 wpisan4 do Krajowego Rejestru S4dowego,

w

pod numerem KRS 0000217603

S4dzie Rejonowym

Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego,

o

w

Olsztynie,

VIU

Wydzial

kapitale zakladowym 6.880.000,00 zl,

NR REGON 519586722. NR NIP 571-16-19-647,
reprezentowanEprzez:
zwanEw dalszej treSci umowy ,,Zamawiai4cym"
a Firm4:

.............t

reprezentowanE przez'.

zwanq w dalszej treSci umowy,rWykonawcq"
o nastgpuj4cej tre5ci:

s1

l. Przedmiotem

umowy jest zakup Srodk6w utrzymania czystoSci z sukcesywn4 dostaw4 do

budynku Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kred5rtowe" Sp.

z

o.o. w

Dzialdowie, ul. Wolno6ci 4, wraz z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez

ZamtwiajQcego
Zamawiaj4cego
zal4czniknr

2. Podane

w

1

- na

w

podstawie kaZdorazowego zam6wienia zlo2onego przez

asortymencie okreSlonym

w

formularzu ofertowym stanowi4cym

do Zapytania ofertowego.

formularzu ofertowym iloSci danego rodzaju asortymentu maj4 charakter

szacunkowy

i nie stanowi4 ze strony ZamawitjQcego zobowi4zania do nabycia

w

podanych iloSciach. Zamawiajqcy zastrzega,2e rzeczywiste ilo5ci kupna kaZdego rodzaju
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artykul6w bgd4 wynikat, z aktualnych potrzeb Zamawiaj4cego i mog4 odbiegai od iloSci
podanych

w

formularzu ofertowym. ZamawiajQcy zastrzega moZliwoSd przesunigi

iloSc iowo-asortym entowych

w ramach zaw artej umowy.

3. Realizacja zam6wienia nastgpowai bgdzie

w miarg potrzeb ZtmawiajQcego.

Kaldorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez Wykonawcg
Zamawiaj4cego zam6wienia,
dluzszym ni?

w terminie

okreSlonym

po

zloheniu przez

w formularzu ofertowym, tj.

......... dni robocze. Za dni robocze uwala

nie

sig dni od poniedzialku do pi4tku,

zwyl1czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do l5:00.

4. Miejscem dostawy

Srodk6w utrzymania czystoSci bgdzie:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z o.o. w

Dzialdowie,

ul. WolnoSci 4,13-200 Dzialdowo.
5.

Dostawa towaru

do siedziby oraz wniesienie do

pomieszczenia wskazanego przez

upowaZnionego przedstawiciela ZamawiajQcego nastgpowai bgdzie na koszt

i

ryzyko

Wykonawcy.
6.

Wykonawca dostarczy artykuly fabrycznie nowe

i

posiadaj4ce okres przydatnoSci do

u?ycia, nie kr6tszy ni?12 miesigcy.
7.

W przypadku stwierdzonych brak6w lub wad towaru nieujawnionych podczas odbioru
Zamawiaj4cy sklada reklamacjg w ci4gu 3 dni od dnia dostawy.

8.

W

przypadku braku artykulu

lub

stwierdzenia, 2e dostarczony towar

nie

spelnia

parametr6w jakoSci, Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczy6 brakuj4cy artykul lub
wymienid go w ci4gu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia.
9.

Wykonawca zobowi4zany bgdzie do niezmieniania cen okreSlonych

w

formularzu

ofertowym, w okresie trwania umowy. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty zwi4zane
z wvkonaniem zam6wienia.

10. Zamawiajqcy gwarantuje, iz umowa zostanie wykonana, co najmniej w 70 oh wartoSci
brutto zawafiq umowy. Wykonawcy nie przysluguje wobec ZamawiajQcego roszczenie
odszkodowawcze z tytulu nie wykorzystania pelnej wartoSci brutto umowy.
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l. Umowa zostaje zawarta
2.

na okres

l2 miesigcy, tj. od dnia

.

.....r. do dnia ...............r.

Niezale2nie od terminu trwania umowy, umowa wygasa

w trybie natychmiastowym w

przypadku wyczerpania kwoty okreSlonej w $ 3 ust. 3 niniejszej umowy.
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