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                                                                                                 Załącznik Nr 2 
 

                                 UMOWA  NR  ..................../2011 
„Zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pęperzynie  wraz z 

dostawą” 
 

PROJEKT 
 
zawarta w dniu .....................................  2011 roku w  Pęperzynie pomiędzy Zespołem 
Szkół w Pęperzynie, zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , reprezentowanym przez : 
 
1. Krystyna Tusznio  - Dyrektor Zespołu Szkół w Pęperzynie  
 
z jednej strony  
a 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
legitymującą się Koncesją na obrót paliwami płynnymi na okres do 
…………………………………………………………………………………………..  
- stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej umowy  
zwanym dalej Dostawcą , reprezentowanym przez: 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie zapytania o cenę o następującej 
treści: 
                                                       § 1. 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać własnym transportem oleju 

opałowego do zbiornika Odbiorcy w ilości ok. 15.500 litrów w 2012 

roku. 

2. Dostawy nastąpią partiami w ilości od 2000 do 7500 litrów 

zamówionych przez Odbiorcę w  terminie 48 godzin od zgłoszenia 

telefonicznego. 

3. Dostawca załącza do każdej partii towaru Orzeczenie laboratoryjne 

potwierdzające jakość oleju opałowego. Termin reklamacji wynosi 14 

dni od dnia  dostarczenia oleju. 

4. Dostawca nie może dochodzić odszkodowania z tytułu 

zmniejszonego zamówienia. 
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                                                                    § 2 
 

1. Cenę 1 litra oleju opałowego ustala się na ………………………. zł brutto 
obowiązującą w dniu  05 grudnia 2011 roku.  

2. Cena może ulec wzrostowi lub obniżeniu  na skutek przyczyn niezależnych od 
Dostawcy, powodując wzrost lub obniżenie  elementów kalkulacyjnych, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 3 
 

1. Dostawca będzie wystawiał faktury VAT. 
2. Odbiorca dokona zapłaty przelewem na konto bankowe wskazane przez 

Dostawcę w terminie 30 dni od dostarczenia faktury. 
3. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie Dostawca ma prawo 

obciążyć Odbiorcę ustawowymi odsetkami do wysokości odsetek od zaległości 
podatkowych. 

§ 4 
 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania  do 31 grudnia 2012 r. 
 

§ 5 
Wszelkie zmiany w trakcie obowiązywania umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

§ 6 
 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 

2. Sprawy sporne rozstrzyga właściwy terenowo dla Odbiorcy sąd gospodarczy. 
 

§ 7 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla 
każdej ze stron. 
 

 Dostawca:                                                                                 Odbiorca: 
 

Akceptuje  projekt umowy 

 

 

 

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

           Podpis osoby upowaznionej do reprezentowania oferenta 

 


