UMOWA nr ……/2013
zawarta w dniu ………………… 2013 roku w Mikołowie pomiędzy Stowarzyszeniem pn.: Rada
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą w Mikołowie (43-190), przy ul. Sosnowej 5,
NIP: 635-183-02-27
Reprezentowanym przez:
1. Pana Pawła Kojsa – Prezesa Zarządu
2. Pana Jerzego Puchalskiego – V-ce Prezesa Zarządu
Zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP …………………………………………………….
Reprezentowanym przez …………………………………………………….
Zwanej dalej Wykonawcą
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarcza naklejek
informacyjnych 8 kompletów składających się z wymienionych w pkt. 2 umowy
elementów, związanych z realizacją 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. Wynagrodzenie ustala się na niżej podanym poziomie:
Nazwa
L.p.
1

2

Naklejek
inwentarz
owych
Naklejek
na sprzęt
ruchomy

Parametry
równoważne
wyższe niż:

lub

Ilość
sztuk

Zgodnie z
załącznikiem nr 3

45

Zgodnie z
załącznikiem nr 4

12

Cena netto
za sztukę w
PLN

Cena brutto
za sztukę w
PLN

Wartość
brutto PLN

RAZEM
Ceny podano w PLN.
3. Zamawiający
wpłaci
wynagrodzenie
w
kwocie
…………………….
(słownie:
……………………………………………………………………….) na konto: ………………………………………………..
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w pkt. 3 niniejszej umowy
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikami w postaci protokołu
odbioru, z zastrzeżeniem, iż płatność będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem
przekazania przez NFOŚiGW środków finansowych służących finansowaniu niniejszej
umowy.
5. Ostateczny termin dostarczenia naklejek wymienionych w pkt. 2 ustala się na 12.11.2013r.
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6. Dostawa naklejek wymienionych w pkt. 2 nastąpi bezpłatnie (na koszt Wykonawcy)
do Stowarzyszenia pn.: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z siedzibą
w Mikołowie (43-190), przy ul. Sosnowej 5.
7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury/rachunki zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
9. 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.
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………………………………...

…………………………………………………...

…………………………………………………...

…………………………………………………...

Załączniki:
1. Wzór protokołu odbioru
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