Umowa nr ………………..
zawarta w dniu ……2022 r. w Szubinie Wsi pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem
Szubin z siedzibą w Szubinie Wsi 52, 89-200 Szubin, NIP 5620005075, reprezentowanym
przez inż. Grzegorza Gusta – Nadleśniczego,
zwanym w dalszej części umowy „Kupujący”
a ……………………. z siedzibą ……………, wpisanym do CEIDG ( lub KRS ) pod
numerem NIP …………………………….., REGON ………….. reprezentowanym przez
………………………………., zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawca”.
W wyniku przeprowadzonego przez Kupującego postępowania w trybie zapytania
ofertowego, na podstawie Zarządzenia nr 5/19 Nadleśniczego Nadleśnictwa Szubin z dnia 09
stycznia 2019 roku w sprawie zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez
Nadleśnictwo Szubin o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty
określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (
tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1943 z póź. zm.) oraz w związku z wyborem oferty,
zawiera się umowę o następującej treści:
§1.
1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju napędowego w ilości 17 300
litrów, zwanego dalej towarem, zgodnie z ofertą cenową złożoną w trybie zapytania
ofertowego – stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość redukcji ilości zamawianego towaru w trakcie
realizacji umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 Sprzedawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.
4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru, o którym mowa w ust.1
i uiszczenia zapłaty według określonych poniżej zasad.
5. Sprzedawca zobowiązany będzie dostarczyć i rozładować zamówiony towar do
zbiornika w siedzibie Leśnictwa Ustronie, Niedźwiady 27,89-200 Szubin.
§2.
Sprzedawca oświadcza, że posiada aktualną Koncesję na obrót paliwami ciekłymi nr
…………………. z dnia ……………….r wydaną przez ……………………………..
§3.
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od………………r. do …………………r.
2. Strony ustalają, że realizacja umowy odbywać się będzie dostawami częściowymi.
3. Sprzedawca będzie realizował dostawy częściowe w terminie do 24 godzin od chwili
złożenia telefonicznego zamówienia przez Kupującego.
4. Do składania zamówień w imieniu Kupującego upoważniony jest …………………….
5. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Sprzedawcy będzie ………………………
6. Dostawy odbywać się będą wyłącznie autocysternami wyposażonymi w urządzenia
wydawcze z systemem pomiarowym ilości oleju opałowego ( licznik paliwa ) z ważną
legalizacja tego urządzenia.
7. Jednorazowa dostawa wynosić będzie ok. 2000 – 2500 litrów.
8. Kupujący dokona pisemnego potwierdzenia odbioru każdorazowej dostawy.

9. Jakość dostarczonego towaru musi być potwierdzona odpowiednim świadectwem
jakości towaru, dołączonym do dostawy, z którego wynikać będzie jednoznacznie że
dostarczony towar odpowiada wymaganiom Kupującego.
10. Towar powinien spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określonych w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U. z 2013,poz.1058 )
§4.
1. Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie
………………… zł netto + VAT podatek 23% w kwocie ………… zł, razem brutto
…………………. zł, słownie zł: ………………………….. 00/100, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W przypadku zmiany ceny towaru u producenta w trakcie realizacji umowy, cena
sprzedaży będzie obliczona w następujący sposób: cena netto producenta w dniu
dostawy częściowej (dostępna na oficjalnej stronie internetowej producenta
http://www.orlen.pl) plus stała marża Sprzedawcy (ujęta w złożonej ofercie) plus
obowiązujący podatek VAT.
3. Wynagrodzenie będzie płatne fakturami częściowymi za faktycznie dostarczony i
odebrany towar. Podstawą naliczenia odpowiedniej części wynagrodzenia będą ceny
jednostkowe ujęte w złożonej ofercie, z zastrzeżeniem postanowień ujętych w ust.2.
4. Po dokonaniu odbioru częściowego towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę
VAT.
5. Płatność będzie dokonana przelewem na konto Sprzedawcy w terminie do 14 dni od
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
§5.
1.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy,
Sprzedawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości
umowy.
2.Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość naliczonej kary
umownej.
§6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Kupującego.
§8.
Niniejsza umowa została sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz.
dla każdej ze stron.
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