
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 
UMOWA DOSTAWY …../2023  

 

 

zawarta w dniu …………….. w Lwóweckim Ośrodku Kultury pomiędzy: Lwóweckim 

Ośrodkiem Kultury, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza 5 

 NIP 616-152-14-40, reprezentowanym przez: 

1. Pana Tadeusza Dzieżyca – dyrektora LOK  przy  kontrasygnacie głównej księgowej  pani 

Edyty Jezioro                                                                                                      

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM’ 

a  Firmą  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….., reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………………………………… 

 zwanym dalej „DOSTAWCĄ” 

wybranym w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Dostawcy na podstawie 

przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. 

Między zamawiającym a dostawcą została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1. 

Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do Lwóweckiego Ośrodka 

Kultury 25 ton węgla kamiennego orzech.   

§ 2. 

Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą umową w  terminie 

1 lutego 2023 r. – 31 stycznia 2024 r., przy czym wydanie przedmiotu umowy następować 

będzie sukcesywnie po 2,5 tony w zależności od zapotrzebowania w terminie 3 dni od 

złożenia zamówienia. 

§ 3. 

Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną  ofertą.  

§ 4. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy łącznie 

z kosztami dostawy materiałów loco plac przy Lwóweckim Ośrodka Kultury wynosi 

…………….. zł netto + 23% podatku VAT w kwocie …………….. zł, co daje kwotę 

brutto ………………. zł (słownie: ……………………………………………………...)  

2. Kwota, o której mowa w § 4 pkt 1 jest ostateczna i nie ulegnie zmianie do końca 

obowiązywania umowy. 

3. Zapłata za przedmiot umowy zostanie zrealizowana w formie polecenia przelewu 

z rachunku Zamawiającego na konto Dostawcy  w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. 



4. W wypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonych 

w umowie, Zamawiający zapłaci Dostawcy ustawowe odsetki. 

  

§ 5. 

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 2 % wartości umownej za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiada Dostawca, 

b) w wysokości 2 % wartości umownej za każdy dzień opóźnienia dostawy ponad termin 

ustalony w  § 2 umowy, 

2) Zamawiającemu i Dostawcy przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowań  przewyższających kary umowne. 

3) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 2% 

wartości umownej za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający.  

§ 6. 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden  

dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY:            DOSTAWCA:  


