
     

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 

 

Załącznik nr 3 

Do zapytania ofertowego z 28.04.2015r. 

 

 

Projekt umowy 

 

    Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru  najkorzystniejszej oferty z dnia ……................ w postępowaniu 

uproszczonym prowadzonym w formie rozeznania cenowego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 

 30.000 euro. (art. 4 pkt.8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2010 r.  

Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

W dniu …………………... pomiędzy  

Miejską Biblioteką Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

ul. Jana Kilińskiego 2; 06-300 Przasnysz 

NIP: 761-14-24-3336, Regon: 142144447 zwanym w treści umowy Zamawiającym,  

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………. 

a 

................................................. 

adres ...................................... 

NIP: ...........................................  

Regon: …………………………. 

Nr wpisu do KRS :………………………….. 

reprezentowanym  przez  ……………………………………………………….. 

zwanym  dalej „Wykonawcą ” została zawarta umowa o  następującej treści: 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  na realizację 

zamówienia wg załączonego kosztorysu ofertowego, strony oświadczają co następuje: 

 

 

 

 



     

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku, 

w którym mieści się Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu - ul. Orlika 27A, 

Przasnysz. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony  

w ust.1. 

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, który stanowi załącznik do 

niniejszej Umowy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia do …………………… 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie przedmiotu umowy wynosi  ..................... zł brutto, 

słownie ……………………………………………………….…………… zł zgodnie ze złożoną 

ofertą   i obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne dla wykonania niniejszej 

umowy zgodnie z opisem. 

2. Termin płatności do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 

3. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

  W razie stwierdzenia uchybień w realizacji zamówienia, Zamawiający wzywa Wykonawcę do 

prawidłowego wykonania zamówienia w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu, nalicza 

karę umowną, w wysokości 0,2% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 6 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.  

Zamawiający                                                                                Wykonawca 

 

................................................                                                     ........................................... 

 


