Umowa
na dostawę mebli biurowych

zawarta w dniu …………2017 roku w Nowym Targu pomiędzy:
1. Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. z siedzibą w: 34-400 Nowy
Targ, ul. Sobieskiego 2, posiadającym Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7352858323, REGON
122966290 reprezentowanym przez:
Agnieszkę Pyzowską, dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
2. ………………… z siedzibą w: ………………….,
posiadającym Numer Identyfikacyjny Podatnika NIP: …….. REGON: ………………. reprezentowanym
przez:
……………….. – właściciela
zwaną dalej „Wykonawcą”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące meble biurowe:
…………………………. dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w ramach
projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zgodnie
ze specyfikacją znajdującą się w załączniku nr 1.
§2
Wykonanie umowy
1. Wykonawca dostarczy meble biurowe objęte przedmiotem umowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej umowy i zamontuje je w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego w Nowym
Targu, ul. Sobieskiego 2, Polska / 060 01 Kežmarok, ul. Hradná námestie 30, Słowacja własnym
transportem i na własny koszt.
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy, a zakończenie w dniu
……………2017 r.
3. Odbiór dostarczonych mebli biurowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
którego wzór stanowi załącznik nr 2.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

§3
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę:
……………. PLN / EUR (słownie: ……………………. 00/100).
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………… prowadzony w
banku ………………. na podstawie poprawnie wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty
dokonania odbioru mebli.
§4
Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1. Zamawiający ma prawo do nadzoru nad właściwą realizacją merytoryczną i techniczną przedmiotu
niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot umowy terminowo i w sposób rzetelny, z
zachowaniem szczególnej staranności, w zakresie określonym w niniejszej umowie.
3. Wykonawca gwarantuje dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych.
4. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej mebli Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na
nowy w terminie 14 dni od zgłoszenia tej wady.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady mebli przez okres
24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
6. Szczegółowe warunki sprawowania serwisu gwarancyjnego określa karta gwarancyjna załączona do
mebli.
§5
Porozumiewanie się Stron
1.

Upoważnioną przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy
oraz odbioru przedmiotu umowy jest ………………..

2.

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy jest …………...
§6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca odstąpić
od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna mebli
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Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

sporządzony w dniu …………… 2017 r. w Nowym Targu / Kieżmarku w związku z dostarczeniem
mebli biurowych dla Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w
ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu zgodnie z § 1 ust. 1
Umowy na dostawę mebli z dnia ……………. 2017 r.
1. Wykonawca przekazuje meble biurowe określone w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1
do ww. umowy.
2. Zamawiający przyjmuje ww. meble biurowe i nie stwierdza żadnych uchybień, braków lub
wad w ich dostawie.

W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:
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