Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA nr… /2019) projekt )
Umowa zostaje zawarta w dniu ……………………………. pomiędzy stronami:
NABYWCA Powiat Olsztyński Plac G. Józefa Bema 5 10-516 Olsztyn NIP 739 385 16 48
ODBIORCA: Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego
w Smolajnach ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto
reprezentowanym przez:
mgr Agnieszkę Gołębiowska-Węckowicz – Dyrektora szkoły
przy kontrasygnacie – Eweliny Paczkowskiej –Główny Księgowy
zwanym dalej „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………….
e-mail:…………………….
NIP: ……………………., REGON: …………………………….

Tel/fax …………………….

reprezentowanym przez:………………………- ………………..
zwanym dalej „Dostawcą”, prowadzącym działalność na podstawie zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej pod numerem:KRS………………………………...
§1


Umowa jest następstwem wyboru Dostawcy wyłonionego w drodze zapytania
ofertowego, nr sprawy ZSR……………………….2019.



Przedmiot umowy dotyczy dostaw oleju napędowego (ON), którego ilość wskazano w
ogłoszeniu ofertowym, o parametrach zgodnych z aktualnie obowiązującymi polskimi
normami jakościowymi.



Dostawy realizowane będą od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.



Dostawy oleju napędowego odbywać się będą bezpośrednio do zbiornika paliwa 2500
litrowego w zależności od potrzeb Zamawiającego.

§2


Strony dopuszczają zmianę ceny ON tylko w przypadku zmiany cen nabycia z
zachowaniem stałej marży.



Wysokość zmiany ceny ON, określonej w § 3, nie może być większa niż wskaźnik
zmiany cen nabycia przez Dostawcę.



Przy każdej zmianie cen ON Dostawca prześle Zamawiającemu informacje o zmianie cen
z podaniem terminu zmiany wraz z załączoną kalkulacją cenową.



Dostawca gwarantuje utrzymanie stałej wysokości marży na ON w całym okresie trwania
umowy.
§3



Cena za 1 litr ON wynosi: brutto …… zł (słownie zł: ………………………..
w tym 23% VAT).



Dostarczenie oleju napędowego zgodnie z zamówieniem będzie przyjęte na magazyn
Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach 11-040 Dobre Miasto. Pokwitowanie będzie
podstawą wystawienia faktury.



Zapłata za dostarczony ON dokonywana będzie po zrealizowaniu zakupu przez
Zamawiającego
na
rachunek
bankowy
Dostawcy:
…………….………….…………………………………….w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych zależnych od potrzeb
i przebiegu ciągników ZSR w Smolajnach, w tym zmniejszenia ilości zawartej w
zapytaniu ofertowym.
§4



Olej napędowy powinien spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie
metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 247).
W celu potwierdzenia standardów jakościowych Dostawca na żądanie Zamawiającego
przedstawi świadectwo jakości z okresu objętego tankowaniem.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty z tytułu niedotrzymania gwarancji
jakościowej, o której mowa w ust. 1 Dostawca zapewnia ich pokrycie w całości.




§5






W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Dostawcy, jeżeli
nie złoży wyjaśnień, co do powodów przerwania dostaw oleju w przeciągu 48h od
stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Dostawcy i Zamawiającego wyszczególnieni we wstępie niniejszej
umowy oświadczają, iż posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne
podpisanie niniejszej umowy.

§6
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§7
Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają następujące osoby:
1. Joannę Maziuk – reprezentującego Zamawiającego – tel. 89 6161319
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik do umowy stanowi oferta wykonawcy

WYKONAWCA

