Projekt pod nazwą: „@KTYWNY SENIOR w sieci!” jest dofinansowany ze środków finansowych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018.

Załącznik nr 3

UMOWA
Nr 1/ASOS/2018
zawarta w Brzeszczach w dniu ……………………………………
pomiędzy:
Stowarzyszeniem na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” z siedzibą w Brzeszczach, ul. Kosynierów 20
lok. 5, NIP: 5492101702, REGON: 356268830, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029005, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………..,
2. ……………………………………………..,
zwanym dalej: Zamawiającym,
a:
Firmą ……………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………..,
zwaną dalej: Sprzedawcą,
o następującej treści:
§1.

Zamawiający zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć fabrycznie nowy
sprzęt komputerowy na cele realizowanego przez Zamawiającego projektu pn.: „@KTYWNY
SENIOR w sieci”, dofinansowanego ze środków finansowych Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018, zgodnie ze złożoną przez Sprzedawcę ofertą do
zapytania ofertowego nr 1/ASOS/2018 z dnia 27. marca 2018 r.

§2.

Niniejsza umowa przenosi prawa majątkowe do sprzętu w chwili dokonania zapłaty za
urządzenia.

§3.

Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie ……… dni od dnia podpisania niniejszej
umowy, w terminie do dnia ……………………………….

§4.

Koszt dostarczenia przedmiotów zamówienia ponosi Sprzedawca.

§5.

Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczony przez niego sprzęt
funkcjonował bezawaryjnie i pozbawiony był wad fizycznych oraz błędów programowych.

§6.

Strony niniejszej umowy ustalają wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy w kwocie
…………………….. zł netto, słownie: ………………………………………………………….., powiększone
o podatek od towarów i usług w wysokości 23% w wysokości ………………….. zł, słownie:
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…………………………………………….., co daje kwotę brutto w wysokości ……………………… zł, słownie:
…………………………………………………………, zgodnie z przyjętą ofertą Sprzedawcy, stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§7.

1. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy płatne będzie w terminie ………… dni od
daty prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez
Sprzedawcę.
2. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przez Sprzedawcę przedmiotu umowy do
siedziby Zamawiającego, bądź innego, wskazanego przez Zamawiającego miejsca
i protokolarnym, bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy.
3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Zamawiającemu wszystkie
dokumenty przedmiotu umowy, niezbędne do jego eksploatacji, w tym wszystkie niezbędne
gwarancje.

§8.

1. Warunki serwisu oraz gwarancji określa karta gwarancyjna, dostarczona Zamawiającemu.
2. Wszelkie usterki, niepowstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, powinny zostać
naprawione w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.
3. Koszt transportu sprzętu, wynikającego z uszkodzenia objętego gwarancją, ponosi
Sprzedawca.

§9.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary, o których mowa w ust. 1, naliczane będą w następujący sposób:
a) Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ustalonego
wynagrodzenia netto, określonego w §6 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
b) Za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia netto, określonego w §6
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu, ustalonego na usunięcie
wad;
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 5%
ustalonego wynagrodzenia netto, określonego w §6 niniejszej umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższy kary umowne, Sprzedawca
zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych.

§10.

Ustala się do kontaktów roboczych następujące osoby:
1) Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………..
2) Ze strony Zleceniobiorcy: ……………………………………………………………………………………………………

§11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

§12.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

§13.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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