TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE „BOCIAN”
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa
tel./fax 22 822 54 22, e-mail: biuro@bocian.org.pl

Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY
UMOWA NR CIP/CKPŚ/2013/……..
zawarta w dniu ………………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:
Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”,
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:
• Dominika Krupińskiego – Prezesa
• Marka Kowalskiego – Wiceprezesa
zwanym dalej Zleceniodawcą
a:
………….. ..................................................., z siedzibą w ……………………………., ul. …………………………
REGON ......................................, NIP ..................................................zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CIP/2013/04 z dnia 18.02.2013 r. związanego z
realizacją zadania będącego częścią projektu POIS.05.01.00-00-381/12 „Ochrona błotniaka łąkowego w
Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego w oparciu o przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu
zawierania umów TP „Bocian”, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy fabrycznie nowych:
a) 10 szt. loggerów GPS-UHF z bateriami solarnymi służących do badań lokalnych przemieszczeń
błotniaków łąkowych,
b) stacji odbiorczej z anteną kierunkową,
c) 10 metrów taśmy teflonowej do telemetrii,
o parametrach zgodnych z zapytaniem ofertowym i wskazanych w karcie produktu, stanowiącej załącznik
do umowy, zgodnie ze złożoną Zamawiającemu ofertą.
§2
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych na wskazany przez
Zamawiającego adres w terminie do dnia 15 czerwca 2013 r. wraz z kartą gwarancyjną producenta.
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§3
1. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ………………. zł
(słownie ……………………………………………………………………..)
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§4
1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek wskazany na
fakturze.
3. Płatnik: Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, z siedzibą w Warszawie 02-323, ul. Radomska 22/32, NIP
821-10-04-298, REGON 710289790.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
Załączniki do umowy:

1. Zapytanie ofertowe nr CIP/2013/07 z dnia 05.04.2013 r.
2. Oferta wykonawcy z dnia ……

....................................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca

