
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA  nr…….   (wzór)

Zawarta w  Świdnicy  w dniu………………………………...  pomiędzy:
Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, ul. Długa 27,  
66-008 Świdnica
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
dr Arkadiusza Michalaka - Dyrektora 
a firmą,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
Zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  zapytaniu  ofertowym  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca
przyjmuje do wykonania dostawy pod nazwą: 
Dostawa węgla kamiennego typ kostka (z akcyzą) w sezonie grzewczym 2023 r. na teren Muzeum
Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy, ul. Długa 27,  66-008
Świdnica.
1. Zakres zamówienia:
węgiel kamienny typ kostka - 30 ton  wraz z dostawą
2. Miejsce dostawy:  teren Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s
w Świdnicy, ul. Długa 27,  66-008 Świdnica.

§ 2.

Ustala się termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do  31 grudnia 2022 r.
wg zapytania ofertowego  

§ 3.
Wartość umowy brutto wynosi:  ………………………………………..
30 ton x …………………... zł / tonę netto =  ……………………….x  23% VAT = ………………..brutto
(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………….)
W cenę wliczono transport i akcyzę.    

§ 4.
1.  Wykonawca  będzie  dostarczał  węgiel  kamienny  typu  KOSTKA,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  z
dostawą i rozładunkiem na koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca dostarczy zamówioną ilość węgla  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem od
złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).
3.  Odbiór  odbywać  się  będzie  w  obecności  przedstawicieli  stron  na  podstawie  pisemnego
potwierdzenia dostawy (dokument Wz).
4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w czasie odbioru kontroli  wstępnej
obejmującej  sprawdzenie  czy  dostawa  odpowiada  ilościowo  i  jakościowo  potrzebom
Zamawiającego przedstawionym w zamówieniu,  łącznie  z  kontrolnym ważeniem dostarczanego
węgla. W przypadku niezgodności ilościowej w stosunku do zmówienia, Zamawiający ma prawo do
odmowy przyjęcia zamówionej partii węgla kamiennego.



5. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem Wykonawca dokona korekty dostawy na
własny koszt w ciągu 5 dni roboczych.
6.  Do  każdej  dostawy  Wykonawca  dołączy  certyfikat  jakości  węgla  potwierdzający  spełnienie
warunków określonych w zaproszeniu do składania ofert.
7.  Ze  względu  na  pojemność  piwnicy  zastrzegamy  sobie  przywózkę  węgla  jednorazowo
maksymalnie 20 ton ! 

§ 5.
1.  Zamawiający oświadcza, że posiada środki na finansowanie dostaw objętych umową.
2.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca otrzyma  zapłatę  na  podstawie  faktury  VAT.
Fakturę należy wystawić po każdorazowej dostawie. 
3. Zapłata za wykonane dostawy zostanie przekazana przelewem na konto wykonawcy z terminem
płatności do  14 dni po złożeniu w siedzibie Zamawiającego faktury.

§ 6.
W  sprawach  nieunormowanych  Prawem  Zamówień  Publicznych  oraz  niniejszą  umową  mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  w
postaci aneksu.

§ 9.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla stron.

            Zamawiający                                                                                           Wykonawca

    ……………………………………….                                                                  …………………………………..

                                                                                                     


