Załącznik nr 2 do „ Zapytania ofertowego na dostawę paczek świątecznych dla podopiecznych MGOPS w Działoszynie”.

UMOWA NR : ..…..............2018
Zawarta w dniu …........................r. w Działoszynie, pomiędzy:
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Grota
98-355 Działoszyn,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Kierownik -mgr Mariola Grabolus
a

Roweckiego 1,

…………………………………………………………………………………………………............ REGON ……………………….,
NIP ……………………………., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
w imieniu którego działa:
- …................................................

§1
Przedmiot zamówienia
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa paczek świątecznych dla podopiecznych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie zgodnie ze złożoną ofertą
z dnia.......................r.,która stanowi integralną część umowy.
2.
Wykonawca przygotuje 120 sztuk paczek świątecznych zgodnie z asortymentem wskazanym
w ofercie cenowej.

§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem zawarcia niniejszej Umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż …......................... roku.

§3
Opis wymagań
1. Opakowania wyżej wymienionych produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone
i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane:
nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania.
2.
Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby
każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku, zgodnie ze składem,
który jest zamieszczony w zapytaniu ofertowym.
3.
Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe pogrupowane i zapakowane w torbę zakupową
z tworzywa sztucznego oraz motywem świątecznym, dopuszczoną przez przepisy do kontaktu
z żywnością, z mocnym uchwytem, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów,
zwłaszcza w czasie transportu.
4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie
transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt
transportu do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszynie, koszt
załadunku i rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie
paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MGOPS, z zachowaniem porządku, umożliwiając
przeliczenie paczek pracownikowi MGOPS.

§4
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, wskazanego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają, że
łączna

wartość

brutto

wynosi…………………...................................................................zł

słownie……………………………………………………………………………………………zł
w tym podatek VAT w wysokości ……....%
2. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę.
3. Zapłata nastąpi po wykonaniu zamówienia i dostarczeniu faktury.
4. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawionej faktury.

§5
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
2. Umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.), natomiast w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla
każdej ze stron.
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