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ROZW6J
POI.SKI WSCHODNIEJ

ZAL^{CZNTK NR 2

UMOWA(wztfr)
Zawarta w dniu .............2018r. w Dzialdowie pomigdzy:

Warmifisko-Mazurskim Funduszem ,rPorgczenia Kredytowe" Sp6lk4 z o. o. z siedzibq w
Dzialdowie, 13-200 Dzialdowo, ul. Wolno6ci 4 wpisan4 do Krajowego Rejestru S4dowego,

pod numerem KRS 0000217603

w

S4dzie Rejonowym

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego,

o

w

Olsztynie,

VIII

Wydzial

kapitale zakladowym 6.880.000,00 zl,

NR REGON 519586722, NR NIP 571-16-19-647,

......,..,,,.

reprezentowan4 ptzez:

zwan4 w dalszej he6ci umowy

,,Zamawiajqcym"

a Firm4:

reprezentowanq przez:

zwan4 w dalszej tre5ci

umowy,,Wykonawc4"

o nastgpuj 4cej tredci:

$l
1

Przedmiotem umowy jest zakup Srodk6w utrzymania czysto3ci z sukcesywn4 dostaw4 do

budynku Warmirisko-Maz urskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

z

o.o. w

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

Zamawiajqcego
Zamawiaj4cego

- na
w

podstawie kaZdorazowego

asortymencie okeSlonym

w

zam6wieni

a

zlolonego przez

formularzu ofertowym stanov/i4cym

zal4cznlk nr I do Zapytania ofertowego.
2. Podane

w

formularzu ofertowym iloSci danego rodzaju asortymentu maj4 charakter

szacunkowy

i nie stanowi4 ze strony Zamawiajqcego zobowigania do nabycia

w

podanych iloSciach. Zamawiaj4cy zaslrzega, 2e rzeczywiste iloSci kupna kazdego rodzaju
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artykul6w bgd4 wynikai z aktualnych potrzeb Zamawiaj4cego i mogq odbiegai od ilo3ci
podanych

w

formularzu oferlowym. Zamawiaj4cy zastrzega moZliwoSci przesunigi

iloSciowo-asort),mentowych w ramach zawartej umowy.

3. Realizacja zam6wienia nastgpowai bgdzie

w miarg potrzeb

Ka2dorazowe zam6wienie bgdzie realizowane przez wykonawca

Zamawiaj4cego zam6wienia, w terminie okreSlonym
dluZszym ni2

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

Zamawiaj4cego.

po

zlo2eniu przez

w formularzu ofertowym, tj.

nie

robocze uwaZa sig dni od poniedzialku do pi4tku,

z wyl4czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do l5:00.

4. Miejscem dostawy Srodk6w utrzymania czystoSci bgdzie:
Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia KredJtowe" 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 Zamawiaj4cego nastgpowad bgdzie na koszt

i

ryzyko

Wykonawcy.
6.

wykonawca dostarczy artykuly fabrycznie nowe i posiadai4ce okres przydatnosci

do

uZycia, nie kr6ts zy rriz 12 miesigcy.
7.

w

przypadku stwierdzonych brak6w lub wad towaru nieujawnionych podczas odbioru

Zamawiaj4cy sklada reklamacjg w ciqgu 3 dni od dnia dostawy.
8.

W przlpadku braku artykulu lub

stwierdzenia,

ze dostarczony towar nie

spelnia

parametr6w jakoSci, Wykonawca zobowi4zuje sig dostarczyi brakui4cy artykul lub
wymieni6 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 wykonaniem zam6wienia.
10.

zamawiai4cy gwarantuje, i2 umowa zostanie wykonana, co najmniej w 10 %o wartosci
brutto zawa(ej umowy. wykonawcy nie przysluguje wobec Zamawiai4cego roszczenie
odszkodowawcze z ty.tulu nie wykorzystania pelnej wartoSci brutto umowy

$2

l.

Umowa zostaje zawafia na okres 12 miesigcy, tj. od dnia ........r. do dnia ......

2..

NiezaleZnie od terminu trwania umowy, umowa wygasa

.

........r.

w trybie natychmiastowym w

przypadku wyczerpania kwoty okreSlonej w $ 3 ust. 3 niniejszej umowy.
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1. Zamawiaj4cy zobowi4zuje sig zaplacit za kildL4 faktycznie dostarczon4 partiQ towaru

zgodrie z cen4 przedstawion4 w formularzu ofertowym stanowi4cym zal4cznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.

2. PlatnoSi za dostarczony towar bgdzie nastgpowala po realizacji zam6wienia

puez Znmawiaj{cego pzedmiotu

zam6wieni

a za

nale2ycie wykonany,

i uznaniu
w formie

przelewu na wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury VAT.

3. Calkowita wartoS6 brutto umowy nie przekroczy kwoty .................. ..................... zl

(slownie:

....................), w tym naleZny podatek VAT.
$4

l.

Umowa moZe zoslat, rozwi1zana przez Zamawiaj4cego w nastgpujqcych przypadkach:

a.

je2eli Wykonawca nie dostarczyl jakiejkolwiek czg5ci zam6wionego towaru w
terminie uzgodnionym

i

pozostaje

w

op62nieniu dfu2ej niz 3 dni robocze od tego

terminu;

b.

je2eli Wykonawca dostarczyl towax, w jakiejkolwiek czgSci, inny ni2 wynikaj4cy z
zam6wienia, a kt6ry nie zostal zaakceptowany przez Zamawiaj4cego i nie dostarczyl
wlaSciwego 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 powiadomienia przez Zamawiaj4cego na dobry.

2. Zamawirj1cy

moZe odstqpii od umowy w razie wyst4pienia istotnej zmiany okoliczno6ci

powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie moina bylo

przewidzie6 w chwili zawarcia umowy.

3. Rozwi4zanie bqdZ odst4pienie od umowy w przypadku okreSlonym w ust. 1 i 2 powinno
nastaDii w terminie 30 dni.
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1. Osob4

ze strony Zamawiaj4cego uprawnion4 do kontaktu i dalszej obslugi

Pani Bo2ena Pikus
e-

-

D1'rektor Dzialu Administracji

jest

i Marketingu, tel. 23 697 50 52,

mail: bz@por eczenia-kredytowe. info.

2. Osob4

ze strony Wykonawcy uprawnionq

dA'*",*

kontaktu

i

obslugi jest

dalszei
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