Nr postępowania: GOPS/ZP/MD/2/14
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA Nr ....................
zawarta
W dniu .................. ........... roku w pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławoborzu , ul. Leśna 1A,78-314 Sławoborze
(nazwa jednostki organizacyjne, adres),

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez p. o. Kierownika Tedeuszem
Wachowskim
a
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

wpisanym do ................................................................................................................................
( ewidencja / rejestr )

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującymi u Zamawiającego „Zasadami
realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych”, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, została zawarta umowa o następującej treści.
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
dostawie posiłków w formie obiadów dwudaniowych (zupa i drugie danie) + kompot dla
świadczeniobiorców wskazanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu.
§2
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia listy świadczeniobiorców oraz do bieżącego jej
uaktualniania.
§3
1. Termin rozpoczęcia dostaw będących przedmiotem umowy: 01.01.2015 r.
2. Termin zakończenia dostaw będących przedmiotem umowy: 31.12.2015 r.

§4

Nr postępowania: GOPS/ZP/MD/2/14
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o których mowa w ust 1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości
dostarczonych posiłków i cen jednostkowych.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 7 dni licząc od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. Dokumenty
rozliczeniowe obejmują zestawienie osób, którym wydano posiłki potwierdzone
podpisem przez świadczeniobiorcę - wzór zestawienia zostanie przekazany przez
Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy
na rachunek Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ...........................................................................

§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca :

Zamawiający :

