Załącznik nr 4 – Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego
Myślenice, ...............2010 r.

UMOWA nr EKS/4351/40/10
zawarta w dniu .............. 2010 roku w Myślenicach pomiędzy :
Gminą Myślenice z siedzibą w Myślenicach, Rynek 8/9, NIP: 681-10-04-414, REGON: 000525493
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – mgr Macieja Ostrowskiego zwaną w dalszej
części umowy „Zamawiającym”,
a:
................................................................................................ reprezentowaną przez ....................
.................................. zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydanym przez
........................................................................................ pod numerem ........................... zwaną
w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę
bonów towarowych dla Nauczycieli Emerytów i Rencistów (nr post. EKS/4351/40/10) w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010
roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na podstawie oferty wykonawcy z dnia ....................... zostaje zawarta
umowa o następującej treści :
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa bonów towarowych.
2. Bony towarowe dostarczone zostaną w następujących nominałach i w następującej ilości:
- 996 sztuk bonów o wartości 50 zł każdy.
3. Strony ustalają , że za dostarczone Zamawiającemu bony towarowe nie będzie pobierana żadna
dodatkowa prowizja.
4. Termin ważności bonów towarowych winien być określony na okres zgodny z ofertą Wykonawcy,
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy tj. na okres od dnia otrzymania bonów przez
zamawiającego do dnia 31.01.2011 r.
5. Dostarczone bony towarowe będzie można realizować przez cały okres ich ważności co najmniej

w

punktach handlowych i usługowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.

§2
1. Dostawa bonów towarowych przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od podpisania
niniejszej umowy, jednak nie później niż do dnia 06.12.2010 r.
2. Miejscem dostawy bonów towarowych będzie siedziba Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Myślenice
w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9.
3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do dokonania czynności odbioru przedmiotu umowy są:
Pani Aleksandra Mistarz lub Pani Adriana Kęsek, pracownicy Zamawiającego.
4. Koszt opakowania i dostawy bonów towarowych przez Wykonawcę wliczone są w cenę, o której mowa w
§3.
5. Potwierdzenie prawidłowości dostawy bonów towarowych wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W szczególności w trakcie czynności odbioru bonów towarowych zostanie zweryfikowana
ilość i nominały dostarczanych bonów oraz termin ich ważności.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy o którym mowa w § 1 i zapłacić
Wykonawcy cenę w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, stanowiącej
załącznik nr 1, tj. kwotę w wysokości: .................. zł (słownie złotych: .........................................
................................................... złotych 00/100). Cena niniejsza wyczerpuje wszystkie roszczenia
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
2. Cenę wskazana w ust 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
...............................................................................................................................
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust 2 jest potwierdzenie prawidłowości dostawy
wystawione zgodnie z postanowieniami § 2 ust 5 Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający ma prawo wstrzymać
się z zapłatą ceny do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.
§4
Minimalne warunki korzystania z bonów towarowych, o których Zamawiający jest zobowiązany
poinformować użytkowników bonów towarowych – są następujące:
• bon towarowy może być użyty wyłącznie jako forma zapłaty za zakup towarów lub usług we
wskazanych przez Wykonawcę punktach handlowych lub usługowych określonych w ofercie,
• bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę,
• użytkownikowi bonu towarowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w
przypadku, gdy wartość zakupu towarów lub usług jest niższa niż nominał bonu,
• użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką lub do zużycia kolejnego bonu (wedle
swojego wyboru), gdy wartość zakupu towarów lub usług jest wyższa niż nominał bonu towarowego,

• bony towarowe posiadają termin ważności, po upływie którego nie można nimi dokonywać
płatności, termin ważności bonu nie może być wcześniejszy niż 31.01.2011 roku.

§5
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
2. Wszelkie spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

