Załącznik nr 2

UMOWA
W dniu……………………………..w Biskupicach pomiędzy :
Zespołem Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach ul. Piłsudskiego 15
21-044 Trawniki, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez :
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach – mgr Teresę Kuśmierzak
a………………………………………………………………………………………………….
.
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” reprezentowana przez:
…………………………………………………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS”
09135100-5- Olej opałowy
§2

1. Dostawa oleju będzie mieć miejsce w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w
miarę potrzeb na podstawie składanych zamówień.
2. Zamówienia oraz ich potwierdzenia będą składane telefonicznie.
3. Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia do
wystawiania faktury VAT
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy tj.
1. Cena 1 litra oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS” łącznie z kosztami
transportu w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2018r wynosi brutto……………zł.
(słownie…………………………………………..) w tym obowiązujący podatek
VAT…….% tj………….zł., marża/upust…………zł. zgodnie z przedstawioną
ofertą
2. Każdorazowa dostawa oleju napędowego grzewczego „Ekoterm PLUS
fakturowana będzie na podstawie ceny publikowanej na stronie internetowej

producenta paliw z dnia zamówienia, natomiast nie dopuszcza się zmiany
kosztów transportu i marży/upustu cenowego, które będą stałe w okresie trwania
umowy i nie będą przedmiotem zmian.
3. Zamawiający zapłaci za otrzymany olej grzewczy przelewem na wskazane w
fakturze konto Dostawcy.
4. Zapłata nastąpi po realizacji dostawy w terminie 21 dni od daty doręczenia
faktury VAT
§4
Umowę zawarto na okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r
§5

1. Jakość oleju napędowego grzewczego stanowiącego przedmiot dostawy będzie
potwierdzona certyfikatem wystawionym przez rafinerię
2. Ilość oleju, o której mowa według umowy może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu na potrzeby Zamawiającego.
3. Z tytułu zmniejszenia dostaw pierwotnie proponowanych Dostawcy nie
przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu. Zamawiający
jest zobowiązany do zapłaty za faktycznie dostarczoną ilość paliwa
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej w postaci aneksu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§7
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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