Załącznik nr 2
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR ….............................
zawarta w dniu .......... roku pomiędzy
Nabywca- Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,NIP: 813 330 15 03,
Odbiorca - Szkoła Podstawowa Nr 3im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku, Chmielnik 169a, 36016 Chmielnik
reprezentowanym przez :
mgr Bożena Gwizdała – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3w Chmielniku zwaną
dalej ,,Zamawiającym" z jednej strony
a
…..........................................................................................................................................
NIP: ….........................................................................
reprezentowanym przez:
…..........................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony
została zawarta umowa na dostawętablic interaktywnych z projektoramiw Szkole
Podstawowej Nr 3im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku” o następującej treści:

Mając na uwadze, że przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania, gdzie oferta została uznana za
najkorzystniejszą na dostawę - dwie tablice interaktywne z projektorami i projektor
przenośnydo w/w Szkoły Podstawowej.

Strony zgodnie postanawiają:
§1
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach Projektu i zgodnie z zapytaniem
ofertowym z dnia 2 października 2018r. oraz ofertą stanowiącą integralną część umowy
(Załącznik nr 1 - oferta ) 2 tablice interaktywne z projektorami oraz dodatkowy projektor
przenośny
2. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku,
Chmielnik 169a, 36-016 Chmielnik
3. Termin dostawy: 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Umowa może zostać wypowiedziana pisemnie z 30 dniowym okresem wypowiedzenia bez
podawania przyczyny przez każdą ze stron.
2. Strony ustalą drogą mailową osoby zajmujące się koordynowaniem czynności związanych z
realizacją umowy.
§3
1. Z tytułu umowy Zamawiający dokona płatności Wykonawcy zgodnie z przedstawioną
ofertą:
- dwie tablice interaktywne z projektorami i projektor przenośny.
2. Kwoty nie mogą ulec zmianie przez cały czas trwania umowy, niezależnie od ewentualnej
zmiany wysokości podatku VAT.
4. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po
wykonaniu usługi. Wykonawca odpowiada za wykazanie prawidłowej stawki VAT.
5. Faktura winna zawierać wyszczególnienie kosztów dostawy sprzętu.
6. Preferowana forma rozliczenia to faktura elektroniczna (np. w formacie PDF – UWAGA skan zwykłej faktury to nie jest faktura elektroniczna). Zamawiający wyraża zgodę na
wystawienie faktury bez podpisu, elektronicznej.
7. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy.
8. Termin płatności wynosi 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, protokolarnym odbiorze dostarczonego sprzętu oraz pod warunkiem
posiadania na koncie środków finansowych.
9. Faktura musi być wystawiona na:
Nabywca:
Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, NIP 813 330 15 03
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku, 36- 016 Chmielnik
169a
§4
1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poza
ustaleniami terminów dostawy, które mogą być ustalone drogą mailową.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Spory związane z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę strony pozwanej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
5. Załącznik nr1 do umowy - oferta
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WYKONAWCA:

