


Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

 

 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet I – warzywa i owoce mrożone 

 

 

Lp.  nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  
Frytka prosta gruba 2,5kg (Aviko Food 
Serwis) 

szt. 20           

2.  Truskawki mrożone całe 2,5kg szt. 30           

3.  Maliny mrożone całe 1kg szt. 50           

4.  
Frytka prosta cienka 2,5kg (Aviko Food 
Serwis) 

szt. 20           

 

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

 

 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet II – lody 

 

Lp. nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  Lody gastronomiczne waniliowe 5000ml szt. 40           

2.  Lody gastronomiczne śmietankowe 5000ml szt. 30           

3.  
Lody gastronomiczne orzechowe z 
kawałkami orzechów włoskich 5000ml 

szt. 30           

4.  Lody gastronomiczne owocowe 5000ml szt. 10           

5.  
Lody czekoladowe z kawał. czekolady 
1000ml 

szt. 10           

6.  Lody rożki  różne smaki 110ml szt. 100           

 

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

 

 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet III – artykuły spożywcze  

 

Lp.  nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  Cukier waniliowy 30g szt. 30 
     

2.  Cukier kryształ biały 1kg kg 20 
     

3.  Cukier puder 0,5kg kg 10 
     

4.  
LAVAZZA - Cukier biały paluszki 4g x 1000 
szt. 

op 2 
     

5.  
Mąka pszenna tortowa typ 500 1 kg (młyn 
Kraszewice) 

kg 30 
     

6.  Jaja klasy L z wolnego wybiegu  szt. 500 
     

7.  
Tymbark Sos do deserów owocowy 1l 
(malina, czarna porzeczka) 

l 30 
     

8.  Tymbark Sos do deserów czekoladowy 1l l 20 
     

9.  Paola Sok do piwa malinowy 430 ml l 10 
     

10.  
Olej Kujawski rzepakowy z pierwszego 
tłoczenia 1 l 

szt. 20 
     

11.  
Wafle do deserów, wachlarzyki, serduszka 
1kg  

kg 5 
     

12.  ARO Orzech włoski łuskany 1 kg  kg 3 
     

13.  ARO Rodzynki  200g op. 15 
     

14.  Beza mini do deserów 200g op. 10 
     

15.  Chałwa sezamowa 0,5 kg szt. 4 
     

16.  
Olej Kujawski rzepakowy z pierwszego 
tłoczenia 5 l 

szt. 4 
     

17.  
Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 
200g 

szt. 6 
     

18.  
Kawa mielona Jacobs Kronung (zielona) 
500g 

szt. 6 
     

 

 

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

 

 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet IV – kawa i herbata 

 

Lp.  nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  
Kawa ziarnista Lavazza Top Class 1 kg 
(skład: 90% arabica i 10% robusta) 

szt. 20 
     

2.  Czekolada gęsta gastronom. Lavazza 1kg kg 3 
     

3.  Dilmah  Ceylon Gold [500x 2g] koperta op 1 
     

4.  Dilmah Blackcurrant (20sztx 2g) koperta op 4 
     

5.  Dilmah Raspberry (20sztx 2g)koperta op 4 
     

6.  
Herbata EarlGrey op. 25szt x Dilmah 
koperta 

op 8 
     

7.  
Dilmah Lemon &Lime op. 25szt x 2g 
koperta 

op 4 
     

8.  
Dilmah Green Tea with Maroccant Mint 
[20x1,5g] koperta 

op 4 
     

9.  Dilmah Pure Green Tea [20-x1.5g] koperta op 5 
     

10.  
Dilmah Green Tea with natural Lemongrass 
& Lemon [20x1.5g] koperta 

op 4 
     

11.  Cukier brązowy w paluszkach 4g (1000szt) op 1 
     

 

 

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

 

 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 

 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet V – owoce i warzywa świeże  

 

Lp.  nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  Banan kg 20           

2.  Kiwi kg 10           

3.  Truskawka kg 40           

4.  Borówka amerykańska kg 15           

5.  Malina kg 15           

6.  Winogrono b/cz kg 40           

7.  Jagoda kg 20           

8.  Cytryna kg 15           

9.  Pomarańcza kg 10           

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 
 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet VI – artykuły mleczarskie   

 

Lp. nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  
Mleko 3,2 % 1 l Łowickie (kartony 
papierowe) 

szt. 50 
     

2.  
Mleko zagęszczone 0,5 l gostyńskie 
(niesłodzone w kartonach papierowych) 

szt. 50 
     

3.  
Śmietanka łowicka UHT z zakrętką 30% 
250g 

szt. 20 
     

4.  
Śmietanka kremowa 30% 0,25 l OSM 
Ostrów Wlkp. 

szt. 150 
     

5.  Śmietana fix (10 g.)  Dr Oetker szt. 300 
     

6.  
Śmietana luz 30 % opak.- zamknięty 
pojemnik 5l OSM Ostrów Wlkp. (wiaderko) 

litr 50 
     

7.  Bakoma Bita śmietanka spray 250 g szt. 30 
     

8.  Łaciata Śmietanka do kawy 10 g  szt. 200 
     

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 
 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet VII – piwo 

 

Lp.  nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  Lech Premium Piwo w kegu 5% 50 l szt. 10 
     

2.  Lech Premium Piwo jasne pełne szt. 80 
     

3.  Piwo Żywiec Jasne Pełne butelka 0,5 l szt. 60 
     

4.  Lech Free Piwo bezalkoholowe 330 ml szt. 48 
     

5.  
Piwo Redds: Malina i Granat, Jabłko 0,5 l 
butelka 

szt. 18 
     

 

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 
 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet VIII – napoje bezalkoholowe  

 

Lp. nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  Coca-cola 0,2 l szt. 240 
     

2.  Coca cola Light 0,2 l szt. 48 
     

3.  Fanta 0,2 l szt. 72 
     

4.  Kinley 0,2 l szt. 72 
     

5.  Sprite 0,2 l szt. 48 
     

6.  Sok pomarańczowy 100% 0,30l , Tarczyn szt. 200 
     

7.  Sok pomidorowy 100% 0,30l Fortuna szt. 30 
     

8.  Sok jabłkowy 100% 0,25l Tarczyn szt. 200 
     

9.  Sok czarna porzeczka 100% 0,25l Tarczyn  szt. 100 
     

10.  Woda Kropla Beskidu niegaz/gaz  0,25 l  szt. 500 
     

11.  Pepsi 0,2l szt. 100 
     

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Oferta – Dostawa artkułów spożywczych 
 

……………………. dnia ……………… 

Dane oferenta: 

 

Pałac Myśliwski w Antoninie  

ul. Pałacowa 1 

63-421 Przygodzice 

 

Pakiet IX – ciasta 

 

Lp.  nazwa j.m. ilość 
cena 
netto 

wartość 
netto 

VAT 
wartość 
brutto 

uwagi 

1.  Ciasto domowe sernik ROSA 2kg szt. 15 
    

na maśle, jaja wiejskie 

2.  Ciasto domowe Malinowe 2kg szt. 12 
    

na maśle, jaja wiejskie 

3.  Ciasto domowe Krówka 2kg szt. 12 
    

na maśle, jaja wiejskie 

 

 

Akceptuję projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

Termin płatności wynagrodzenia – 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

UWAGA: Ilości towarów wskazane w kolumnie „ilość” tabeli Formularza ofertowego mają 

charakter jedynie orientacyjny, służący ocenie oferty i w żadnym wypadku nie stanowią ze 

strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Ewentualna zmiana ilości nie będzie 

skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego poza rozliczeniem faktycznej ilości 

zakupionego towaru. 

 

Cena ofertowa: 

 

Netto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Brutto: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Słownie: .…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 
Podpis  i pieczątka oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta 

 



Umowa     /WZÓR/ 

Zawarta w dniu ............................... r. w Kaliszu, pomiędzy: 

Centrum Kultury i Sztuki z siedzibą w Kaliszu, ul. Łazienna 6, będącym płatnikiem VAT, 

posiadającym numer NIP  618-004-43-14 

reprezentowanym przez : 

……………………………..               -     Dyrektora  

zwanym w dalszej części ZAMAWIAJĄCYM, 

a  

……………. z siedzibą w ………..przy………., działającej na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej/KRS pod numerem ………., będącym płatnikiem VAT, posiadającym 

NIP ……………….  

reprezentowaną przez: 

……………… …………….. - …………………… 

zwanym  w dalszej części  WYKONAWCĄ, 

 

o następującej treści: 

w związku z zapytaniem ofertowym przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa 

artykułów spożywczych dla Domu Pracy Twórczej „Pałac Myśliwski w Antoninie”, zgodnie 

z cenami przedstawionymi w ofercie (formularz ofertowy WYKONAWCY – załącznik nr 1 do 

umowy). 

§ 1 

 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie składanych 

sukcesywnie przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przez upoważnionego pełnomocnika, kolejnych 

zamówień pisemnych, faksem, e-mailem lub telefonicznie.  

2. Termin realizacji jednorazowego zamówienia złożonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na 

podstawie niniejszej umowy wynosi 1 dzień od dnia jego złożenia, chyba że termin dostawy 

został ustalony na określoną datę. 

3. Transport produktów – asortymentu objętego przedmiotem umowy do restauracji „Pałacu 

Myśliwskiego w Antoninie będzie wykonywany na koszt WYKONAWCY. 



4. Terminy przydatności do spożycia produktów dostarczanych na podstawie niniejszej umowy 

nie mogą być krótsze niż 30 dni, nie dotyczy ciasta, owoców i warzyw świeżych, jaj, ryb 

świeżych, mięsa i drobiu, wędlin, które muszą być świeże w dniu dostawy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty o dobrej jakości spełniające wszystkie 

wymagane prawem normy odnoszące się do jakości produktów rolno spożywczych oraz 

bezpieczeństwa żywności. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostaw towarów żywnościowych nie 

spełniających norm jakościowych lub w inny sposób niezgodnych z wymogami określonymi 

w niniejszej umowie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu towar zgodny z umową w terminie 2 godzin od chwili uzyskania informacji 

o odmowie przyjęcia dostarczonego towaru.  

 

§ 2 

 

1. WYKONAWCA będzie otrzymywał wynagrodzenie za realizację zamówień jednostkowych 

po ich wykonaniu, na warunkach określonych w niniejszej umowie.  

2. Należności wynikające z ust.1 ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY w 

terminie do 14 dni od daty wykonania jednostkowego zamówienia i otrzymania faktury VAT 

wystawionej w dniu wykonania zamówienia.  

3. Wartość umowy określa się na kwotę ...............  zł  (brutto). 

4. WYKONAWCY nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu nie złożenia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, w okresie obowiązywania niniejszej umowy zamówień jednostkowych 

o wartości łącznej przedstawionej w § 2 ust.3. 

5. Przedstawione ceny w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (formularz ofertowy) są 

obowiązujące przez cały czas trwania umowy. 

 

§ 3 

 

1. Za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiada Pan/Pani 

………………..( tel. ………..) 

2. Do kontaktu i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA wyznacza 

Pana/Panią ..…..(tel. ….). 



§ 4 

 

1. W przypadku zwłoki w termine realizacji zamówionej dostawy przez WYKONAWCĘ, 

ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne w wysokości 2% wartości zamówionej dostawy (bez 

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, przez WYKONAWCĘ ,ZAMAWIAJĄCEMU 

przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości  umowy, okreslonej 

w § 2 ust. 3.  

3. Zapłata kar umownych odbywać się będzie, według wyboru Zamawiającego, przez 

potrącenie naliczonej kary umownej od wartości wynagrodzenia, za pisemnym 

oświadczeniem Zamawiającego, lub przelewem na konto Zamawiającego wskazane w 

pisemnym wezwaniu do zapłaty.   

4. Ponadto ZAMAWIAJĄCEMU poza karami umownymi, o których mowa w ust. 1 i 2 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody 

poniesionej w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy na zasadach 

ogólnych. 

5. W przypadku nie dotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności naliczone będą 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

6. Niezaleznie od przysługującego ZAMAWIAJĄCEMU prawa dochodzenia kar umownych i 

odszkodowań, na podstawie ust. 1 – 4 powyżej , WYKONAWCA ponosi wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO pełną pdpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane 

naruszeniem przez WYKONAWCĘ wymogów prawnych odnoszących sie do jakości 

produktów rolno-spożywczych oraz bezpieczeństwa żywności. 

 

§ 5 

 

1. Umowę zawarto na czas określony od ……………. do …….…….., z tym zastrzeżeniem, że 

automatycznie wygasa z chwilą zrealizowania całości zamówienia, tj. zrealizowania 

zamówień o wartości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Umowa wchodzi w życie w dniu.................... 



3. ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej umowy, lub 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo rozwiązania umowy w 

trybie natychmiastowym, jedynie za pisemnym oświadczeniem w przypadku zwłoki w 

realizacji któregokolwiek zamówienia jednostkowego , a także w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez WYKONAWCĘ norm wynikających z przepisów  dot. jakości produktów 

rolno-spożywczych oraz bezpieczeństwa żywności. 

 

§ 6 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają  pod 

rozstrzygnięcie Sądowi  właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 8 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY, jeden dla 

ZAMAWIAJĄCEGO.             

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 

 


