UMOWA ………………………..
na usługę cateringową w ramach projektu pt. Szkoła profesjonalnych kompetencji
praktycznych, Działanie nr 9.4 numer wniosku WND-RPPK.09.04.00-18-0009/16
zawarta w dniu ………………………….. r. w Sokołowie Młp. pomiędzy:
Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP: 8132919572 reprezentowany
na podstawie pełnomocnictwa – Uchwała nr 98/1031/16 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego
z dnia 30 grudnia 2016r. przez Antoni Kula – Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.,
ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp., zwanym w dalszej części umowy Kupującym,
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym o następującej treści:
§ 1. Przedmiot sprzedaży
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje usługę cateringową. W zakresie usługi cateringu
wchodzi przygotowanie i dostarczenie około ……………. (zestaw 1 lub 2) i …………….
(zestaw 3 lub 4) posiłków na zajęcia w ramach projektu, odbywające się od poniedziałku do
niedzieli.

Posiłki

muszą

być

dostarczane

oddzielnie

na

każde

zajęcia.

W przypadku, gdy zajęcia miałyby się nie odbyć, Sprzedawca zostanie poinformowany o tym
fakcie co najmniej na 24 godziny wcześniej. Usługa cateringowa odbywać będzie się zgodnie
z harmonogram zwana dalej „Usługą”.
§ 2. Przekazanie Usługi Kupującemu
Usługa stanowiąca przedmiot sprzedaży zostanie wykonana w siedzibie Kupującego.
§ 3. Cena sprzedaży
1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Usługę kwotę w wysokości
…………………….zł brutto (słownie……………………….).
2. Należna kwota zostanie zapłacona przez Kupującego na podstawie doręczanej mu przez
Sprzedawcę faktury/rachunku na Nabywca Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15 35-

959 Rzeszów NIP: 813 29 19 572 Odbiorca faktury (Płatnik) Zespół Szkół w Sokołowie
Młp. ul. Lubelska 37 36-050 Sokołów Młp.
3. Płatne będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku przelewem
na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku gdy Zamawiający będzie
posiadał na rachunku bankowych pieniądze od Instytucji Pośredniczącej. W przypadku
gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków, Sprzedawca będzie musiał poczekać na
środki.
4. Na fakturze zostanie wyszczególniona usługa.
§ 4.

Kary umowne i termin realizacji

1. Termin wykonania zamówienia: od ……………………… do 30 czerwca 2020 r. Kupujący może
zmienić termin wykonania przedmiotu umowy, który uzależnimy będzie od realizacji zajęć
w ramach projektu.

2. W razie niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu wydania Produktów określonego
w ustępie 1, będzie on zobowiązany do zapłacenia Kupującemu kary umownej za każdy
nie wydany Zestaw w wysokości stanowiącej równowartość 20% ceny sprzedaży brutto
danego Zestawu.
3.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiążą na drodze
polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie uzupełnienia, zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
Kupujący:

Sprzedawca:

…………………..

…………………..

