Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

UMOWA NR …………/2020

Zawarta w dniu …………….2020 r.
pomiędzy:
Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, NIP - 552 171 36 27, REGON
- 122 462192 reprezentowanym przez: Dyrektora Parku dra Tomasza Pasierbka zwanym w dalszej części
umowy ,,Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy ,,Sprzedającym”
na realizację zadania:
Dostawa feromonów dla Babiogórskiego Parku Narodowego.
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zorganizowanego
zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi z dnia 2
lutego 2018 r. „W sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie
przekraczającej równowartości 30 000 euro”.

§1
1. Sprzedający w oparciu o złożoną ofertę i stawki w niej zawarte dostarczy do siedziby Zamawiającego:
Dla części I:
−
−

Ampułka Kornik drukarz A 10 – 360 szt.,
Ampułka rytownik pospolity A 10 – 110 szt.

Dla części II:
- Lymodor lub Lymowit – 10 szt.
/po zakończeniu postepowania zapis umowy zostanie odpowiednio przekształcony/
2. Dostarczone feromony pochodzą z tegorocznej produkcji i posiadają termin ważności nie krótszy niż do
31.10.2020 r.
3. Sprzedawca udziela 2-letniej gwarancji od daty produkcji na dostarczony towar.
4. Termin ważności lub data produkcji znajduje się w widocznym miejscu na opakowaniu.

1.

§2
Dla części I za wykonanie przedmiotu umowy tj. sprzedaż wraz z dostawą przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić: cenę brutto …………………… zł
1

(słownie: …………………………………………………………) w tym podatek VAT tj. cena netto
…………………………… zł.
2.

Cena o której mowa w ust. 1 wynika ze stawek zawartych w złożonej przez Sprzedającego ofercie:
Lp.

Nazwa feromonu

Cena netto
w zł/szt.

Ilość sztuk

1

Ampułka Kornik drukarz A10

360

2

Ampułka Rytownik pospolity A10

110

Wartość
netto w zł

Wartość
brutto w zł

3.

Dla części II za wykonanie przedmiotu umowy tj. sprzedaż wraz z dostawą przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić: cenę brutto …………………… zł
(słownie: …………………………………………………………) w tym podatek VAT tj. cena netto
…………………………… zł.

4.

Cena o której mowa w ust. 3 wynika ze stawek zawartych w złożonej przez Sprzedającego ofercie:
Lp.

Nazwa feromonu

1

Lymodor lub Lymowit

Cena
netto
w zł/szt.

Ilość sztuk

Wartość netto
w zł

Wartość
brutto w zł

10

/po zakończeniu postepowania zapis umowy zostanie odpowiednio przekształcony/
5.

6.

W wynagrodzeniu Sprzedającego, o którym mowa w §2 ust. 1 oraz ust.3 Sprzedający uwzględnił
wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym środki obciążą rachunek bankowy
Zamawiającego.

§3
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Sprzedającego:
− Dla części I – od podpisania umowy do dnia 08.05.2020 r.,
− Dla części II – od podpisania umowy do dnia 30.05.2020 r.,
na adres Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja.
/po zakończeniu postepowania zapis umowy zostanie odpowiednio przekształcony/
1.

2.

§4
Zapłata przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w §2 ust. 1 oraz ust. 3 nastąpi przelewem w terminie
14 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury, w rozbiciu stosownie
do terminów wyszczególnionych w §3.
Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia w całości, jeżeli Sprzedający dostarczy całość
przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 08.05.2020 r.
/po zakończeniu postepowania zapis umowy zostanie odpowiednio przekształcony/

2

3.
4.

Podstawą do wystawienia faktury VAT za poszczególne części zamówienia jest podpisany przez obie
strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
Pracownikiem z ramienia Zamawiającego upoważnionym do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie
realizacji Umowy jest Pan/Pani ………………………………………… tel.: ……………………, e-mail: …………………………

§5
1. Sprzedający zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z
przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1.
2. Strony ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 3, Sprzedający zostanie
obciążony karą umowną w wysokości 0,2 % wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 nin. Umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności, za które
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający.
3. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia określonego w §1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
określonego w §2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania.
4. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należnego
mu wynagrodzenia.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny.
2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy, Strony podejmą się
rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

…...................................
SPRZEDAJĄCY

..................................
ZAMAWIAJĄCY
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