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      Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego                                                                                                        
 

UU MM OO WW AA     NN RR   ……………… // 22 00 11 77   

  

zzaawwaarrttaa  ww  ddnniiuu  ……………………………………  22001177  rrookkuu  ww  LLeeżżaajjsskkuu,,  ppoommiięęddzzyy::  
  

NNAABBYYWWCCĄĄ::  PPoowwiiaatt  LLeeżżaajjsskkii,,  uull..  KKooppeerrnniikkaa  88,,  3377  ––  330000  LLeeżżaajjsskk,,  NNIIPP::    881166  116677  3322  2288  ,,  ww  iimmiieenniiuu  

kkttóórreeggoo  ddzziiaałłaa    

OODDBBIIOORRCCAA::  ……………………………………………………………………  ((nnaazzwwaa  jjeeddnnoossttkkii)),,  aaddrreess::  ……………………………………………………………………,,  

RREEGGOONN…………………………………………    rreepprreezzeennttoowwaannąą  pprrzzeezz::  

--  ……………………………………………………………………………………    --    ……………………………………………………………………  

zzwwaannyymm  ddaalleejj  ZZaammaawwiiaajjąąccyymm  

aa  

FFiirrmmąą  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  zz  ssiieeddzziibbąą  pprrzzyy  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  kkttóórrąą  rreepprreezzeennttuujjee::  

--  …………………………………………………………………………………………  --  …………………………………………………………,,  

--  …………………………………………………………………………………………  --  …………………………………………………………  

zzwwaannyymm  ddaalleejj  „„WWyykkoonnaawwccąą””  

  

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż materiałów biurowych na potrzeby Kupującego 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy jest wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy. 
 

§2 
1. Wydawanie materiałów biurowych następować będzie partiami począwszy od dnia  

1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 
2. Wielkość i termin dostarczania materiałów biurowych wynikać będzie z jednostronnej 

dyspozycji Kupującego wyrażonej na piśmie lub drogą faksową z trzydniowym 
wyprzedzeniem. 

3. W razie konieczności Kupujący zastrzega sobie prawo do zgłaszania zamówienia 
dostaw „na telefon” w terminie krótszym niż określony w ust. 2.  

4. Sprzedający zobowiązuje się wydać i dostarczyć na własny koszt materiały biurowe do 
siedziby Kupującego. 

5. Sprzedający wystawiał będzie faktury VAT w ciągu 3 dni od pokwitowania przyjęcia 
przez Kupującego zamówionej partii materiałów biurowych wskazując na fakturze 
nabywcę i odbiorcę według wzoru poniżej: 

NNAABBYYWWCCAA::    

PPoowwiiaatt  LLeeżżaajjsskkii,,  uull..  KKooppeerrnniikkaa  88,,  3377  ––  330000  LLeeżżaajjsskk,,  NNIIPP::  881166  116677  3322  2288  

OODDBBIIOORRCCAA::  ………………………………....…………………………....……,,  aaddrreess::  …………………………………………………………………………………………..…………  

6. Zapłata nastąpi po wydaniu i dostarczeniu partii materiałów biurowych, przelewem na 
rachunek bankowy Sprzedającego Nr. .....................................................................  
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego. 
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§3 
1. Ceny jednostkowe za materiały biurowe zostały określone w załączniku nr 1 do umowy 

i są niezmienne przez cały okres jej obowiązywania. 
2. Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć kwoty brutto: 

……………....... zł. (słownie:……………………………………………………………...........). 
3. Cena zawiera obowiązujący podatek VAT oraz koszty transportu. 
4. Ostateczna wartość wynagrodzenia umownego, określona będzie na podstawie 

rzeczywistych ilości dostaw materiałów biurowych według cen określonych przez 
sprzedawcę w ofercie. 

5. Materiały biurowe w ilościach przekraczających te wskazane w załączniku – zakupione 
będą w cenach tam podanych, a ilości w poszczególnych pozycjach mogą ulec 
zmianie. 

6. W przypadku nie wyczerpania przez Kupującego w okresie trwania umowy 
asortymentu i ilości artykułów, o których mowa w § 1 umowy Sprzedający nie będzie 
rościć żadnych żądań wobec Kupującego. 
 

 
§4 

1. Sprzedający oświadcza, że dostarczony towar jest nowy, pakowany oryginalnie przez 
producenta danego towaru w opakowania jednostkowe lub zbiorcze. 

2. Sprzedający oświadcza, że towar jest objęty 12 miesięczną gwarancją jakościową, 
licząc od daty dostarczenia zamówionej partii materiałów biurowych. 

3. Kupujący zobowiązuje się do zbadania towaru, w sposób zwyczajowo przyjęty,  
w ciągu 3 dni od daty jego przyjęcia. 

4. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Sprzedający 
zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad,  
w terminie 7 dni od daty otrzymanej reklamacji. 

5. Dopuszcza się następujące formy zgłaszania reklamacji: telefoniczna, faksowa, 
mailowa i pisemna. 

 
 

§5 
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach                               
i wysokościach: 

1) za zwłokę w dostarczeniu zamówionych materiałów wg. asortymentu i ilości 
określonej   w zamówieniu w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień 
zwłoki; 
2) za zwłokę w dostarczeniu materiałów w miejsce wadliwych w wysokości 0,5 % 
wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki; 
3) w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§6 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§7 
Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§8 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe 
miejscowo dla Kupującego. 
 

§9 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Sprzedający:          Kupujący: 


