
Załącznik nr 3 
 

UMOWA 

 

zawarta w dniu …………… w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Rzeszowie,  

35-959 Rzeszów,  

ul. 8-go Marca 5  

NIP 813-12-30-182 - reprezentowanym przez: 

1. Pana Jerzego Szczepańskiego- Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 

2. Panią Monikę Warzocha - Głównego Księgowego, 

- zwanym dalej Zamawiającym 

 

a …………………….,  

 

reprezentowanym przez: 

 

………………………. 

 

zwaną/-ym dalej Wykonawcą - 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa 2 sztuk zestawów komputerowych wraz z 

niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym - opis przedmiotu w ogłoszeniu 

zamówienia zgodnych z ofertą przedstawioną w dniu ………….. 

2. Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Łączna wartość brutto (cena netto + VAT) sprzedaży przedmiotu umowy brutto wynosi: 

a. Netto ……… zł (słownie: ……………………………………………..), 

b. Wynagrodzenie (wraz z podatkiem VAT) brutto …………….. zł (słownie: …………………………..) 

z czego VAT tj. 23% wynosi: ……….. zł (słownie: ………………………………..). 

 

§ 3 

1. Termin realizacji umowy wynosi 7 dni od daty jej zawarcia. 

2. Za termin wykonania Przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dokonania odbioru końcowego 

potwierdzonego protokołem końcowym. 

 

§ 4 

1. Rozliczenie Wykonawcy za Przedmiot umowy nastąpi poprzez fakturę końcową wystawioną                       

po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Faktura zostanie wystawiona 

w ciągu 7 dni od podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i płatną na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy. 

 

 



Załącznik nr 3 
 

Dane do faktury: 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji 

Handlowej w Rzeszowie  

ul. 8-go Marca 5, 35-959 Rzeszów 

NIP 813 12 30 182 

 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w jej realizacji ze strony 

Wykonawcy w terminie 30 dni od terminu wskazanego w § 3 ust. 1. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

3. Zamawiający będzie dochodzić następujących kar umownych naliczanych od wartości brutto 

umowy za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie umowy: 

- 0,1 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b za każdy dzień opóźnienia realizacji 

przedmiotu umowy 

- 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b w przypadku odstąpienia 

Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

4. Przewiduje się, że Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku nieterminowego uregulowania 

odpłatności w wysokości odsetek ustawowych naliczanych za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji związanych  

z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczącej niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron, 

pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

niniejszej umowy. 

 

 

Załącznik: 

Oferta z dnia ………….. 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 


