Załącznik nr 2 – Wzór umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
Z DN. 23.03.2021 R.
Zamówienie pn.:

„Dostawa oleju napędowego w 2021 roku”

UMOWA nr ………………….

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:
P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan z siedzibą w Żninie, 88-400, ul. Mickiewicza 37, wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającym nr NIP:
562-100-59-47, reprezentowaną przez Krzysztofa Pazdana, Właściciela
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
wpisaną do………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
posiadającą

nr

NIP

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
umożliwieniu zakupu paliwa (oleju napędowego) na potrzeby projektu pn. Leśne Zacisze
2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i
mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie
9.3.2. – Rozwój usług społecznych.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego oraz na
podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr ………. z dnia
……..…….. roku, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Oferta
Wykonawcy).
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 2
powyżej, a treścią Umowy, treść Umowy jest rozstrzygająca.
§2
1. Wielkość zamówienia określa oferta stanowiąca Załącznik nr 1.
2. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. lub
wykorzystania ilości litrów paliwa i kwoty maksymalnej wskazanej w ofercie stanowiącej
załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada dwa samochody napędzane olejem napędowym.
4. Wykonawca oświadcza,
że posiada/dysponuje stacją (stacjami) paliw znajdującą
się w:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Wykaz numerów rejestracyjnych samochodów stanowi Załącznik nr 2 do umowy..
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, przy dostawie 4 650 litrów oleju napędowego,
wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………netto plus podatek VAT
obowiązujący w dniu zawarcia umowy, co daje kwotę …………..brutto, zgodnie z ofertą
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
3. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące
iloczynem ilości zakupionego paliwa oraz jego ceny 1 litra zgodnie z ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Należność z tytułu niniejszej umowy będzie wypłacana Wykonawcy na podstawie
wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1. do
15. dnia każdego miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca, obejmujące ilość i cenę
zatankowanego paliwa. W fakturze lub załączniku do faktury Wykonawca uwzględni:
a) daty tankowania,
b) miejsca tankowania,
c) ilości tankowanego paliwa,
d) ceny 1 litra paliwa,
e) numer rejestracyjny samochodu i nazwisko kupującego.
§ 4.
1. Podane ilości paliwa są ilościami szacunkowymi i Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te
mogą ulec zmniejszeniu.
5. Zamawiający dokona płatności wyłącznie za zakupione paliwo.
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§ 5.
1. Faktury należy wystawić na Zamawiającego: P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan, ul.
Mickiewicza 37, 88-400 Żnin, NIP: 562-100-59-47.
2. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój
rachunek bankowy.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% łącznej, maksymalnej wartości
zamówienia, o której mowa w Załączniku nr 1 za odstąpienie od umowy z winy
Wykonawcy.
2. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiający z terminową zapłatą wynagrodzenia,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego zastrzeżone kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody i utraconych korzyści na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym..
§ 7.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z wymogami umowy lub przepisami prawa
polskiego;
b) Wykonawca nie wykonuje umowy, utrudnia jej wykonanie bądź zaprzestał sprzedaży
paliwa, w tym utracił koncesję;
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 8.
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, gdyby
zaistniałe sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także zmianie adresu oraz wszczęciu postępowania
upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.
§ 9.
Zmiana warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia może nastąpić jedynie w odniesieniu do wartości umowy w
przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
§ 11.
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Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a drugi Zamawiający.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Wykaz numerów rejestracyjnych
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