Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 – Projekt numer RPLB.04.04.01-08-0025/18-00

Dostawa witryn i gablot wystawienniczych na potrzeby wyposażenia Centrum kulturalno – edukacyjnego Światowego Geoparki UNESCO
Łuk Mużakowa w Łęknicy RGN.271.32.2021

Umowa nr ……...2021 AŚ
zawarta w dniu ………….2021r. w Łęknicy
pomiędzy:
Gminą Łęknica o statusie miejskim z siedzibą przy: ul. Żurawskiej 1, 68 – 208 Łęknica,
NIP: 9282076271; REGON: 970770528 reprezentowaną w niniejszej umowie przez: Piotra Kuliniaka
– Burmistrza Miasta Łęknica, przy kontrasygnacie Izabeli Roszkowskiej – Skarbnika Gminy, zwaną
dalej Zamawiającym,
oraz
………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanego dalej Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
zgodnie ze złożoną ofertą, witryny i gabloty wystawiennicze do Centrum kulturalno – edukacyjnego
Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
zaproszenia do składania ofert nr RGN.271.32.2021 oraz ofertą Wykonawcy do niniejszego
postępowania.
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę witryn i gablot wystawienniczych: gabloty na sztandar – 1 szt.,
gabloty na mundur – 1 szt., witryny poziomej wolnostojącej płytkiej ze szklaną kopułą – 2 szt.,
witryny poziomej wolnostojącej bez kopuły (kopia kroniki) – 1szt., witryny wolnostojącej głębokiej ze
szklaną kopułą – 2 szt., witryny wolnostojącej głębokiej ze szklaną kopułą 110cm – 2szt., gabloty
wolnostojącej pionowej kopuła, wys. 140cm – 1szt.,

gabloty wolnostojącej pionowej kopuła,

wys.130cm – 1 szt., gabloty wolnostojącej pionowej kopuła, wys.110cm. – 1 szt., gabloty wiszącej na
medal i odznaczenie – 1 szt., witryny wolnostojącej pionowej 90cm., - 1 szt., witryny wolnostojącej
pionowej 50cm – 1szt., kubiki wystawowe – 6 szt. do Centrum kulturalno – edukacyjnego
Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 18.
3. Dostarczone witryny i gabloty powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad.
4. Zamówienie obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty dostawy.
§2
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 24 września 2021r.
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§3
1. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie dostarczony przez Wykonawcę do Centrum kulturalno
– edukacyjnego Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy przy ul. Tadeusza
Kościuszki 18.
2. Zamówione witryny i gabloty wystawiennicze zostaną przyjęte przez Zamawiającego poprzez
potwierdzenie ich odbioru w formie protokołu przyjęcia podpisanego przez upoważnionych
przedstawicieli Stron. Dokument podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stanowi dla
Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.
§4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą jakość oraz rodzaj dostarczonego przedmiotu umowy.
2. W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości lub asortymentu niezgodnego z
opisem

przedmiotu

zamówienia (zaproszenie do

składania ofert

z dnia

04.08.2021r.

nr

RGN.271.32.2021) Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany dostarczonych witryn i gablot
na witryny i gabloty spełniające parametry zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie
7 dni roboczych od dnia zgłoszenia niniejszego zdarzenia faksem lub drogą elektroniczną.
3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych witryn i gablot, których nie można było stwierdzić w
chwili odbioru, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie faksem
lub drogą elektroniczną.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
brutto

…………………………

PLN,

(słownie:

………………………………………………..),

wynikające z następującej kalkulacji, która będzie stanowiła podstawę (wzór) faktury
Wykonawcy:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

1.

Gablota na sztandar

1

2.

Gablota na mundur

1

Cena netto
(zł)

Wartość
netto
(zł)

Cena brutto
(zł)

Wartość
brutto
(zł)
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3.

Witryna pozioma
wolnostojąca płytka

4.

2

Witryna pozioma
wolnostojąca bez

1

kopuły (kopia kroniki)
5.

Witryna wolnostojąca
głęboka ze szklaną

2

kopułą 130cm
6.

Witryna wolnostojąca
głęboka ze szklaną

2

kopułą 110cm
7.

Gablota wolnostojąca
pionowa kopuła, wys.

1

140cm
8.

Gablota wolnostojąca
pionowa kopuła, wys.

1

130cm
9.

Gablota wolnostojąca
pionowa kopuła, wys.

1

110cm
10.

Gablota wisząca na

1

medal i odznaczenie
11.

Witryna wolnostojąca

1

pionowa 90cm
12.

Witryna wolnostojąca

1

pionowa 50cm
13.

Kubiki wystawowe

6

Razem cena oferty netto
Podatek VAT
Razem wartość oferty brutto
.
2. Cena nie będzie podlegała rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.
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§6
1.

Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
potwierdzoną protokołem przyjęcia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy.

2.

Strony ustaliły termin płatności faktury/rachunku na 14 dni, licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

3.

Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy nr: ………………………………………………………………
Zmiana rachunku bankowego wymaga Aneksu do umowy.

4.

Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 2 uznaje się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§7

1. Stosowanie kar umownych:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki;
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
§8
Istotna zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§9
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone witryny i gabloty, licząc od dnia
odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy oraz z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1740, z późn.zm.).
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§ 11
Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
§ 12
Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej i może być przez Zamawiającego udostępniana na zasadach i w
trybie określonych w niniejszej ustawie.

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

