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Załącznik nr 3 - wzór umowy 
 

Wzór Umowa  

 
Zawarta w dniu ………………………. w Sokołowie Młp. 

Pomiędzy: 

Agatą Dec - Dyrektor 

reprezentującą 

Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji 

ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. 

REGON: 000287409,  NIP: 813-31-91-894 

Zwana dalej „Kupującym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Wykonawca” 

została zawarta umowa na zadanie pn.: Wykonanie koszulek wraz z nadrukiem w/g podanych 

założeń dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.  

Niniejsza umowa jest konsekwencją wyboru przez Zamawiającego oferty w zapytaniu 

ofertowym nr MGOKSiR.ZP.271.37.2020 z dnia 15.06.2020 r. 

 

§1  

1. Przedmiotem umowy jest: Wykonanie koszulek wraz z nadrukiem w/g podanych założeń dla 

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. określonych  

w zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty, 

atesty bądź aprobaty właściwych urzędów. 

 

 

§2 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest nowy, stanowi jego wyłączną własność, 

jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, 

którego sprawą jest przedmiot, że nie stanowią on również zabezpieczenia. 
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§3 

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy zgodnie na kwotę: …………………………………… 

Słownie: ………………………….. PLN 

§4 

Wykonawca przenosi na rzecz kupującego prawo własności określonego w §1 niniejszej umowy 

za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy; na którą sprzedający wystawi prawidłowo Fakturę 

VAT oraz dostarczy niezwłocznie kupującemu w terminie do 7 dni od daty wystawienia Faktury. 

 

§5 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie ma wad technicznych, które są mu znane  

i o których nie powiadomił kupującego. 

 

§6 

Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  

 

§7 

Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy, za nienależyte wykonanie umowy, w formie kar 

umownych. Wykonawca zapłaci Kupującemu:  

1) za opóźnienie w wykonaniu umowy, karę umowną w wysokości 0,15 % ceny określonej              

w § 3, za każdy dzień opóźnienia,  

2) za odstąpienie od umowy przez Kupującego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karę 

umowną w wysokości 10 % ceny określonej w § 3 umowy,  

3) Kupujący zastrzega prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z ceny, określonej                

w §3  

4) Kupujący ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość należnych kar umownych. 
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§8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jednym                          

dla Wykonawca, dwa dla Kupującego. 

 

 

Wykonawca           Kupujący 

 


