UMOWA Nr ……………/2014
zawarta w Łowiczu ……………..2014 r. pomiędzy:
Gminą Miasto Łowicz – Urzędem Miejskim w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu przy
ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz NIP 834 - 188 – 25 – 02 reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta – Pana Krzysztofa Jana Kalińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika
Miasta - Pana Arkadiusza Podsędka, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a,
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
po dokonaniu rozeznania rynku na podstawie:
zapytania ofertowego z dnia 09.07.2014 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 248/14 Burmistrza
Miasta Łowicza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień
publicznych
o
wartości
poniżej
30.000
euro
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia

treści
informacji będącej załącznikiem do niniejszej umowy w czasopiśmie ……………… w
dniu ………….., format …………..
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i udokumentowania
tego faktu poprzez przekazanie Zamawiającemu bezpłatnego egzemplarza z treścią
informacji będącej załącznikiem do niniejszej umowy, dołączonego do wystawionej
faktury.
§2
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
kadrą osobową w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy,
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości ………….. zł netto
(słownie ………………złotych netto ……./100) plus …….% VAT tj. ………. zł
(słownie: …………… złotych …………./100), co łącznie stanowi ………… zł brutto
(słownie: …….. złotych …………./100 brutto). Płatność nastąpi:
- w kwocie ………… zł z budżetu miasta dział 853 rozdział 85395 § 2007
- w kwocie ………… zł z budżetu miasta dział 853 rozdział 85395 § 2009
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT na Miasto Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
NIP 834 - 188 – 25 - 02, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę po
udokumentowania realizacji umowy poprzez dołączenie do wystawionej faktury,
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bezpłatnego egzemplarza czasopisma
załącznikiem do niniejszej umowy.

zawierającego

treść

informacji

będącej

§4
Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z parametrami i odpowiednimi
normami określonymi w zamówieniu.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny mieć formę pisemną w postaci
aneksów pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się
rozstrzygać polubownie. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej ,
strony wskazują sąd właściwy dla Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego
jedną dla Wykonawcy.

…….…………………………………….
Zamawiający

………………………………………….
Wykonawca
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