Załącznik Nr 3.
UMOWA

NR _________ /200

zawarta w dniu _________________ w ______________________________________ ,
pomiędzy _______________________________________________________________ ,
zwanym dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez :
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________ ,
a Wykonawcą ____________________________________________________________
reprezentowanym przez :
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
§ 1.
Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą
na przygotowaniu i podaniu dla około 20 uczniów Szkoły Podstawowej we Wrzosowie
jednego gorącego posiłku dziennie / drugie danie obiadowe / oraz przygotowaniu
i podaniu dla około 20 uczniów Szkoły Podstawowej we Wrzosowie posiłku
śniadaniowego / szklanka mleka oraz jedna bułka z masłem i dodatkiem /
w dniach nauki w 2008 roku.
§ 2.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania zleconej
przez Zamawiającego usługi.
§ 3.

Zamawiający określać będzie pismem urzędowym z imienia i nazwiska uczniów
do posiłków i indywidualny termin ważności uprawnienia do korzystania przez Nich
z przyznanej pomocy.
§ 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie kontroli ,
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego , prawidłowości wykonywania
przez Wykonawcę zleconej usługi .
§ 5.
Wykonawca oświadcza , że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne
do prawidłowego wykonywania usługi.
§ 6.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną w danym miesiącu usługę
po otrzymaniu faktury VAT z dołu do dnia 5-go miesiąca następnego.

2. Należność za wykonaną w danym miesiącu usługę ustala się zgodnie z ofertą ,
w wysokości:
1/ cena jednego gorącego posiłku:
- netto _________________
- podatek VAT _____________
- brutto ________________
2/ cena jednego śniadania :
- netto ______________
- podatek VAT ______________
- brutto __________________
§ 7.
Zmiany do umowy mogą być dokonane tylko na zasadach określonych w art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 8.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności .
§ 9.
Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron za miesięcznym
okresem wypowiedzenia , w przypadku wystąpienia okoliczności , za które strony
nie ponoszą odpowiedzialności , a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
§ 10.
Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku stwierdzenia nienależytego jej wykonania.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12.
Ewentualne spory , powstałe na tle wykonania niniejszej umowy , strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu , ze względu na siedzibę Zamawiającego , sądowi
powszechnemu.
§ 13.
Umowę zawarto na podstawie przeprowadzonego w dniu ____________
przetargu nieograniczonego.
§ 14.
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron.
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