
załącznik nr 4 do siwz 

PROJEKT 

 

UMOWA NR      /2010 

zawarta w dniu .............................  

 

pomiędzy:  

Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu z siedzibą przy ul. 

Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec, reprezentowanym przez: 

Panią Laurę Słocką – Przydróżną - Dyrektora 

przy kontrasygnacie Pani Heleny Trzebuniak – Głównej Księgowej 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a: 

 

firmą  

..................................................................................................................................................................................

z siedzibą ................................................................................................................................................................. 

reprezentowaną przez: ............................................................................................................................................ 

zwaną w dalszej treści umowy Dostawcą. 

 

Niniejszą umowę zawiera się na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ). 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć bony 

towarowe o wartości nominalnej 74 300(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta zł 00/100). 

 

§ 2 

Wartość umowy 

  

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za realizację przedmiotu umowy łączną kwotę brutto: ......................... 

 

 

§3 

Termin dostawy 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć bony towarowe do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

§ 4 

Warunki realizacji umowy. 

Dostawca wyda a upoważniony pracownik Zamawiającego odbierze przedmiot umowy we wskazanym przez 



 2/2 

Zamawiającego miejscu i terminie tj. w siedzibie Zamawiającego 59-700 Bolesławiec, ul. Komuny Paryskiej 6. 

Bony towarowe będą ważne do      .05.2011 r. 

§ 5 

Warunki płatności 

Należność za realizację niniejszej umowy zostanie uregulowana przelewem przed dostawą kuponów 

podarunkowych, na podstawie faktury proforma przesłanej Zamawiającemu faksem. 

 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy dokonane w innej formie niż pisemna są nieważne. 

 

 

§ 7 

 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego                      

oraz  ustawy z dnia 29.01.2004r. o Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) 

 Właściwym do rozstrzygania wynikłych sporów jest Sąd siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron. 
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