
Załącznik nr 2. Wzór umowy. 

 

 

UMOWA 

 

 

zawarta w dniu …………………………2017 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Fundacją „Dziecko w Centrum”, z siedzibą w Poznaniu, adres: Os. Zygmunta Starego 8/6, 60-684 

Poznań, KRS: 0000316833, NIP: 972-119-20-69, REGON: 300982198, posiadającą status organizacji 

pożytku publicznego, adres korespondencyjny: ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań, 

reprezentowaną przez: 

Marzenę Affeldt – prezesa Zarządu Fundacji „Dziecko w Centrum” 

zwaną dalej Zamawiającą, 

a 

(spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS) 

…………………………………. z siedzibą w …………………………….., adres: 

………………………., ..-… ……………………., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………… w ………………., …… 

Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………………, NIP: 

……………………………, REGON: …………………… 

(osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) 

………………… ……………………………, PESEL …………………………, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………….., NIP 

…………………………………, REGON …………………………………… 

(spółka cywilna) 



…………………………………………………………… z siedzibą w …………………………….., 

adres: ………………………., ..-… ……………………., której wspólnikami są: 

………………………………………………………… (imiona i nazwiska wszystkich wspólników wraz 

z numerami PESEL), NIP: ……………………………, REGON: …………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

PREAMBUŁA 

1. Umowa niniejsza (dalej: Umowa) zawarta została w wyniku przeprowadzenia przez 

Zamawiającego postępowania na podstawie odpowiednio stosowanego art. 71 ust. 1 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - zapytania ofertowego 

FDC/OPPP/2017-08-18 (dalej: Postępowanie).  

2. Oferta Wykonawcy została wybrana w Postępowaniu jako najkorzystniejsza. 

3. Cena została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w Postępowaniu. 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu 950 sztuk bonów 

żywieniowych (zwanych dalej: bonami żywieniowymi), w nominałach: 

1) 50 zł brutto – 200 sztuk bonów żywieniowych; 

2) 20 zł brutto – 250 sztuk bonów żywieniowych; 

3) 10 zł brutto – 500 sztuk bonów żywieniowych; 

o łącznej wartości nabywczej/nominalnej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100 gr) 

brutto, za cenę …………………… (słownie: ……………………… zł ……./100 gr) brutto 

(dalej: Cena nabycia). 

2. Szczegółowa definicja bonów żywieniowych oraz wymagania jakie bony te mają spełniać określa 

Zapytanie ofertowe FDC/OPPP/2017-08-18, którego kopia stanowi załącznik do Umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pod jego adres korespondencyjny bony żywieniowe 

w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia podpisania Umowy.  



2. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 

§ 3 

1. Na okoliczność czynności określonych w § 2 Umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-

odbiorczy. 

2. Podpisany przez obie strony (lub ich pisemnie upoważnionych przedstawicieli) protokół, 

o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej 

Cenę nabycia. 

3. Zapłata przez Zamawiającego za dostarczone bony żywieniowe nastąpi przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Termin zapłaty uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą należną Wykonawcy z tytułu Ceny nabycia. 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe dostarczenie bonów żywieniowych 1% Ceny nabycia za każdy dzień 

opóźnienia, 

2) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% Ceny 

nabycia. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§5 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny. 

§ 6 

Strony zastrzegają, że do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

------------------------------------------------    ------------------------------------------------ 
Podpis Zamawiającego       Podpis Wykonawcy 

 

Załączniki: 

- kopia Zapytania ofertowego FDC/OPPP/2017-08-18 


