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Umowa nr 1/ZO-01/2018 
 

Zawarta dnia ………………… r., pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą w Łukcie,  

przy ul. Mazurskiej 30, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000035823, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu / Dyrektora Fundacji – Wandę Łaszkowską  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………..…………, 

reprezentowaną przez: 

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

zwanego dalej „Dostawcą”. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych  

dla potrzeb Fundacji Rozwoju Regionu Łukta na rok 2018. 

2. Miejsce dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych: 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta 

3. Zamówienia będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem na pisemny wniosek (załącznik nr 3 do 

umowy) Zamawiającego.  

Dopuszcza się wysyłkę pisemnego zamówienia poprzez fax nr: …………………………..… lub pocztą 

elektroniczną na adres: ………………………….….. . 

4. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą odbywać  

się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. 

5. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony: 

 Zamawiającego – Maria Lemanowicz e-mail: m.lemanowicz@frrl.org.pl, tel. (89) 648-45-54, 

 Dostawcy –  ………………………..  e-mail: …………..…………….,  tel.………………………. 

6. Dostawa towaru nastąpi w terminie do 4 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. 

7. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe (załącznik nr 1 do umowy), wybrana 

oferta (załącznik nr 2 do umowy) oraz zamówienia (załącznik nr 3 do umowy). 

 

§ 2 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia …………. r. do 31.12.2018 r. 
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2. Dostawca oświadcza, iż materiały biurowe są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane 

i nieuszkodzone oraz materiały eksploatacyjne są oryginalne i oryginalnie zapakowane. Zamienniki 

nie będą  traktowane jako dostawa.  

3. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 

 zgodności z niniejszą umową i ofertą, 

 zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi, 

 kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną  

i użytkową artykułów ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie. Usunięcie wady 

polega każdorazowo na wymianie artykułu na nowy, wolny od wad. 

5. Dostawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu biurowego 

spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. 

6. Dostawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Oferowane przez Dostawcę ceny podane w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do umowy)  

nie podlegają zmianie cenowej i będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

2. Dostawa zamówionych towarów odbywać się będzie sukcesywnie, po uprzednim złożeniu 

pisemnego zamówienia (załącznik nr 3 do umowy), do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Płatność za dostarczony towar będzie następowała w formie przelewu na rachunek bankowy 

Dostawcy: ………………………………………………………………………………..………….………… 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 

4. Nazwa dostarczonego towaru na fakturze VAT musi być zgodna z nazwą na opakowaniu  

i z nazwą znajdującą się w formularzu ofertowym. 

5. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00. 

6. Koszt przewozu i ubezpieczenia towaru ponosi Dostawca. 

 

§ 4 

Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą  

do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
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2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 20% 

wartości niewykonanego zakresu umowy, 

 zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości 

0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

 zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości  

0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  

po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  

Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwemu 

rzeczowo Sądowi w Olsztynie. 

 

§ 8 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

   

                 Zamawiający :                         Dostawca: 

 

        .................................................                      ............................................... 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz ofertowy – 1A i 1B. 
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