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 Projekt współfinansowany ze środków  
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

        Mikołów, ……………………... 

 

Umowa nr ……………….…  dnia ……………………………… 

Zawarta w ………………… 

Pomiędzy 

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 

Ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów 

NIP: ……………………………………………………. 

Reprezentowanym przez ……………………………………………………. 

Zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  

 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………. 

Reprezentowanym przez ……………………………………………………. 

Zwanej dalej Wykonawcą 

 

 

1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarcza badania 

wymienione w pkt. 2 umowy, związane z realizacja wniosku „Ocena stanu populacji 

oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin rzadkich i zagrożonych na 
terenie Polski” objętego umową dotacji Nr 233/2013/Wn-12/OP-WK/D z dnia 

11.05.2013r.,. współfinansowanego przez NFOŚiGW. 

2. Zamawiający będzie w okresach miesięcznych do 30.10.2014r. przekazywał 

Wykonawcy zlecenia/zamówienia wykonania badań na podstawie dokumentu 

zlecenia/zzamówienia. 

3. Wynagrodzenie ustala się na poziomie rozliczeń jednostkowych wg niżej podanych 

cen za 1 sztukę badania: 

L.p. 

Parametry porównywalne lub wyższe niż: Ilość 
sztuk 

Cena netto 
PLN 

Cena brutto 
PLN 

1 Przygotowanie próbki 1 
  

2 Preparatyka próbki 1 
  

3 Oznaczenie odczynu gleby w KCl 1 
  

4 Oznaczenie odczynu gleby w H20 1 
  

5 Oznaczenie zawartości fosforu przyswajalnego 
P2O5 mg/100g gleby 

1 
  

6 Oznaczenie azotu mineralnego * 0-60cm 1 
  

7 Oznaczenie azotu ogólnego 1 
  

8 Oznaczenie próchnicy/węgla organicznego 1 
  

9 Oznaczenie składu granunolometrycznego 
metodą laserową 

1 
  

10 Oznaczenie makroelementów metodą 

ogrodniczą*-uniwersalną mg/dm3 (N-NO3, P, K, 

1 
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Ca, Mg, Cl-, zasolenie) 

11 Oznaczenie jonów K+, Na+ Ca2+, Mg2+ 1 
  

RAZEM  
  

 

Ceny podano w PLN. 

4. Zamawiający wpłaci wynagrodzenie na konto: ……………………………………………….. 

w terminach ………………………………………………. 

5. Ostateczny termin wykonania prac wymienionych w pkt. 2 ustala się na 

30.11.2014r. 

6. Wyniki badań będą przesyłane pocztą (na adres: Rada Ogrodów Botanicznych i 

Arboretów w Polsce, Ul. Sosnowa 5, 43-195 Mikołów) i e-mailem na adres 
radaogrodow@gmail.com 

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury/rachunki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wystawienie faktury/rachunku za wykonane w danym miesiącu 

badanie powinno następować nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem lub zawarciem 

niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, 

właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 Zamawiający                           Wykonawca 

 

   


