Załącznik nr 2

Projekt
UMOWA nr ...

na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej.
Zawarta w dniu ............................... w Mniszkowie, pomiędzy: Gminą Mniszków
reprezentowaną przez:
Janusza Ciesielskiego – Wójta Gminy Mniszków
zwanym dalej Zamawiającym
a...............................................(nazwa i siedziba firmy) ...............................
NIP...........................
REGON..........................
wpisanym do .................... pod nr....................
reprezentowanym przez:
1)Imię i nazwisko – stanowisko służbowe w firmie,
2)Imię i nazwisko – stanowisko służbowe w firmie,
zwanym dalej Wykonawcą,
o treści następującej:
§1.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące instrumenty muzyczne:
1)Flet poprzeczny lakierowany strój B
szt. 2
2)Klarnet strój B
szt. 3
3)Trąbka pompkowa, lakierowana
szt. 5
4)Saksofon sopranowy lakierowany strój C
szt. 1
5)Saksofon altowy lakierowany strój Es
szt. 2
6)Saksofon tenorowy lakierowany strój B
szt. 1
7)Puzon suwakowy lakierowany strój C
szt. 2
8)Tenor pompkowy lakierowany strój B
szt. 1
9)Tuba bas lakierowana strój C
szt. 1
10)Rogi – waltornia klapkowa lakierowana
szt. 3
11)Werbel podłużny, marszowy
szt.4
12)Bęben duży marszowy
szt. 1
13)Perkusja: werbel solowy, kocioł basowy, kocioł mały tenorowy 2 trzynele, break maszyna,
bęben główny duży wraz ze stopką, pałeczki
szt. 1
14)Gitara bas, 4-strunowa elektryczna
szt. 1
15)Gitara rytmiczna 6-strunowa, elektryczna
szt.1
16)Syntezator 50-oktanowy, elektryczny wraz z zasilaczem
szt. 1

§2.
1. Cenę w/w instrumentów strony ustalają na kwotę ....................... (słownie:
........................)
2. Cena określona w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług, do którego
zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający w kwocie .......................

§3.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instrumenty wymienione w § 1 do dnia
05 grudnia 2006
§4.
1. Zapłata za dostarczony towar realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę po zakończeniu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia Zamawiającemu.
2. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w
................................ nr ....................................
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5.
Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w § 4, będzie dołączenie przez
Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego
§6.
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 0,8% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu.
2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.
§8.
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności.
§9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

