UMOWA
W dniu ……….. roku w Staszowie pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
mającym swą siedzibę w Staszowie, przy ul. Szkolnej 11, zwanej dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
- Jana Ungeheuera - Dyrektora Szkoły
a…………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:……………….
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia poniżej 30.000 euro w oparciu
o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) oraz regulamin zamówień publicznych Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie sprzętu kuchennego i zastawy stołowej do ZSE:

Lp.
1
2

Nazwa sprzętu

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Czajnik elektryczny bezprzewodowy
Cyrkulator do gotowania sous – vide z
pojemnikiem ( wanną) i pokrywą
Worki do gotowania SOUS VIDE i
pakowarek listwowych 350× 245 mm
Patera na owoce i ciasta
Żel do podgrzewaczy
Zapalarki do gazu
Forma do pieczenia muffinek/babeczek
Tortownica okrągła
Podłużna blacha keksówka
Blacha do pieczenia ciast i mięs
Deski HACCP– komplety po 6 sztuk
Wyciskacz do czosnku
Patelnia 26 cm
Patelnia 28 cm
Chochla - łyżka wazowa
Łopatka wygięta do smarowania

17
18
19
20
21
22
23

Łyżka do sosu z dziubkiem do nalewania
Widelec stołowy
Nóż stołowy210mm
Łyżka stołowa 195mm
Łyżeczka do herbaty 137mm
Widelczyk do ciasta 135 mm
Naczynie miarowe

3

Ilość
2 szt.
1 szt.
200 szt.
3 szt.
2 szt.
10 szt.
4szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
3 komplety
3 szt.
6 szt.
6 szt.
3 szt.
1 szt.
6 szt.
180 szt.
180 szt.
180 szt.
180 szt.
180 szt.
3 szt.

§2
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności
związanych z dostarczeniem sprzętu AGD do ZSE w ramach projektu „Zdrowe żywienie, życia
istnienie’’ realizowanego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i
Przyjazna Szkoła”
§3
Strony zawierają umowę na czas określony od dnia …….. r. do …….. roku.
§4
Wykonawca przy wykonaniu czynności objętych niniejszą umową będzie działał z należytą
starannością.
§5
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z przedłożoną ofertą.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną należność w wysokości ……..(brutto złotych),
……………………………………………………………………………………………………..
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury na wskazany w fakturze rachunek bankowy.

§6
Zaproszenie do składania ofert oraz oferta cenowa stanowią integralną część niniejszej umowy.
§7
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

……………………………………….
Zamawiający

jednobrzmiących

egzemplarzach,

1egz.

…………………………………….
Wykonawca

dla

