
 

Załącznik Nr 2 

WZÓR 
UMOWA nr K-3700-............ /2013 

 
 

Zawarta w dniu ……………2013 r. pomiędzy: Drawieńskim Parkiem Narodowym  

z siedzibą: 73-220 Drawno, ul. Leśników 2,  NIP 594 – 16 – 00 – 692  

reprezentowanym przez: 

Pana dr inż. Pawła Bilskiego – Dyrektora DPN 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………. 

Zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez 

Pana(ią)  .................................................................................. - właściciela zakładu 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest zakup towaru zgodnie ze złożoną ofertą 

pn.: „ Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników 

Drawieńskiego Parku Narodowego w 2013 roku ’’. 

2.  Zakup elementów umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury, będzie 

realizowany sukcesywnie w siedzibie Wykonawcy przy zachowaniu następujących form realizacji 

zamówienia : 

- indywidualnie, dla poszczególnych uprawnionych pracowników w oparciu o zamówienia wydane 

przez Zamawiającego, w wskazanych w nim ilościach , rozmiarach, rodzajach sortymentu, szycia na 

wymiar i terminach realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia. 

4. Realizacja zamówienia musi się odbywać w promieniu 100 km od siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przyjazdu po odbiór zamówionego towaru do siedziby 

oferenta. 

§ 2 

Za przedmiot umowy wskazany w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 

…………..zł, słownie ……………………………………………………………………… zł. 

§ 3 

Umowa jest zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 07.12.2013 r.  



 

 

§ 4 

1. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy od ustalonego terminu Zamawiający 

będzie naliczał karne odsetki w wysokości 1% od każdego dnia zwłoki od wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

 

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 5 

Strony ustalają warunki płatności: 

 - przelewem, 30 dni od dnia dostarczenia towaru oraz faktury VAT . 

§ 6 

Załącznikiem do umowy będzie formularz oferty cenowej potwierdzony za zgodność z oryginałem. 

§ 7 

Strony ustalają zakaz przekazania praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 8 

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego. 

§ 9 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

Zamawiający                                                                             Wykonawca  

 

 


