
 
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 WZÓR  

UMOWA Nr ……………..  

   

zawarta w dniu …………………… 2020 r. w  Wągrowcu pomiędzy:   

   

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

…………………………………………….  – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu  zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 a  

firmą ……………………..…………………………………….., z siedzibą w ……………………… przy ulicy 

…………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd  

Rejonowy…………………..………….……………..   Wydział   Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  

Sądowego po numerem KRS: ………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,   NIP  

  ………………………..,   reprezentowanym   przez: ………………………………………………….   

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)   

(imię i nazwisko) ………………..…………………………………………..…….., działającym pod firmą  

…………..…………..…………………………………………    

z siedzibą w …………………. przy ulicy ……………………......, wpisanym do Centralnej   

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, zwanym  w treści 

umowy „Wykonawcą”, NIP …………………, regon……………..   

   

Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją Projektu p.n.:  „ STOP COVID19. Bezpieczne 

systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe oraz poza konkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach WRPO na lata 2014-

2020, zwanego dalej „Projektem'’, dotyczącym  zakupu środków ochrony indywidualnej i sprzętu 

niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.  

  

Przedmiot umowy  

§ 1     

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę:  

1) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………………………………….., do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zgodnie  z niniejszą umową oraz 

Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.    

Terminy realizacji umowy   

§ 2.   

 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, 

pod adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu przy ul.  Wierzbowej 1,                         

62-100 Wągrowiec w terminie ………..* (*zgodnie z terminem zaproponowanym w formularzu 

oferty)     



 
1. Wykonawca potwierdzi termin dostarczenia przedmiotu umowy poprzez przesłanie informacji 

na adres sekretariatpcpr@pcprwagrowiec.pl,   co najmniej dwa dni przed terminem dostawy.   

2. Dostawa i odbiór środków ochrony indywidualnej potwierdzony będzie protokołem dostawy 

– załącznik nr 3 do niniejszej umowy i bezusterkowym protokołem odbioru – załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy.    

3. Zamawiający sprawdzi dostarczony towar w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia dostawy 

będącego przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego.    

4. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu 

umowy, podpisując wraz z Wykonawcą protokół odbioru.   

5. W przypadku zaistnienia zastrzeżeń co do przedmiotu umowy, Zamawiający sporządzi                                 

z Wykonawcą protokół uwag. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uwag i zastrzeżeń                   

w terminie 3 dni licząc od daty podpisania protokołu uwag i zastrzeżeń.   

6. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi                                           

z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przez    

obie Strony.   

Wynagrodzenie  

§ 3    

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony towar, Strony ustalają na kwotę netto                                    

w wysokości: ……………….zł (słownie: ………………………………….., powiększoną o należny podatek 

VAT …….…%, co stanowi kwotę brutto: zł (słownie:………………………………..…) zgodnie                                      

z Formularzem oferty stanowiącym załącznik  nr 2 do umowy.   

2. Faktura VAT zostanie wystawiona, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy 

na:    

Nabywca  

Powiat Wągrowiecki 

ul. Kościuszki 15  

62-100 Wągrowiec  

NIP: 766 19 63 101 

Odbiorca  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. Wierzbowa 1 

62-100 Wągrowiec  

 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT,                       

w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura zostanie 

dostarczona do siedziby Zamawiającego.      

4. Wynagrodzenie objęte fakturą, o której mowa w ust. 2 zostanie zapłacone z wykorzystaniem 

Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy  z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106  ze zm.), tj. na rachunek bankowy 

lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej Wykonawcy wskazany w 

fakturze, w ramach którego został / zostanie aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do 

przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną 

kwotą podatku.   

mailto:sekretariatpcpr@pcprwagrowiec.pl


 
    

Odstąpienie od umowy  

§ 7.  

1. Zamawiający może także odstąpić od umowy jeżeli:   

1) parametry dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez 

Zamawiającego w niniejszej umowie i opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 zapytania ofertowego,   

2) przedmiot umowy będzie uszkodzony,   

3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                           

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

   

Postanowienia końcowe  

§ 8.   

 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków wynikających                      

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.   

1. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia  

Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy.   

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów między Stronami niniejszej umowy będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.      

3. Umowę  sporządzono  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, 

dwa  dla Zamawiającego.   
 

 

 

Załączniki :    

1. Opis przedmiotu zamówienia    

2. Formularz oferty.   

3. Protokół dostawy i odbioru   

 

 

 Zamawiający                                                                                                          Wykonawca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


