
  CEN.II.2140.62.2019 
                                                                 Załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego w sprawie zamówienia publicznego o 
wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 16 grudnia  2019 r. 

 
Istotne postanowienia umowy 

UMOWA nr …………………….. 
zawarta w Suwałkach dnia ................................  pomiędzy Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki, reprezentowanym przez Lidię Kłoczko  
– dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, działającym w imieniu i na rzecz:  
Województwa Podlaskiego 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 
15-888 Białystok,  
NIP 542-25-42-016 
a ……………………………………………………….   zwanym Wykonawcą, w imieniu którego działają: 
 ……………………………………………………..…, 
w wyniku zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 
zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

Przedmiot umowy 
§1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego nowych 

sześciu tabletów, nowych czterech jednakowych zestawów komputerowych  
(jednostka centralna + monitor + klawiatura), nowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz  
20 licencji oprogramowania biurowego – część ...(właściwa część(i) zostaną wpisane po 
wyborze wykonawcy(ców)..., zgodnie z opisem zawartym w złożonej ofercie.  

Termin realizacji 
§ 2.  Termin realizacji zamówienia do 27 grudnia 2019 roku do godziny 11.00. 

Wynagrodzenie 
       § 3.1. Za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę brutto, według ceny w złożonej ofercie, w wysokości ……………….. zł 
(słownie złotych: ……………………………………………), w tym podatek VAT ……………… (słownie 
złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………).  
2. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot zamówienia na rachunek bankowy 

wykonawcy …………………………………………………………………………………………………, w terminie 
do 31 grudnia 2019 r. 

3. Wystawiona faktura powinna zawierać następujące dane: 
Nabywca: Województwo Podlaskie 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 
15-888 Białystok  
NIP 542-25-42-016 
Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
ul. M. Reja 67 B 
16-400 Suwałki 
§ 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości zamówienia (zmniejszenia lub 

zwiększenia) w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia według cen w złożonej 
ofercie. W takim przypadku wysokość kwoty określona w § 3 niniejszej umowy zostanie 
odpowiednio przeliczona. 



 
Kary umowne 

§ 5.1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie 
umowy na zasadzie kar umownych.  
2. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego zrealizowania przedmiotu zamówienia 

zawartego w ofercie, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę 10% 
wysokości wynagrodzenia brutto. 

3. Jeśli Wykonawca odstąpi od wykonania umowy Zamawiający obciąży go karą umowną 
w wysokości 10% maksymalnej wysokości wynagrodzenia. 

 
Postanowienia końcowe 

             § 6.1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 
jest sąd     powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, a także 

stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.    
 
 

          Zamawiający:                                                                Wykonawca: 
 
 
 

………………………………………………………   ……………………………………………………. 
 

 


