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                      Załącznik Nr 3 
do zapytania ofertowego 
 

UMOWA NR …………./2021 
 
Zawarta w dniu  ………………..2021 roku w Nowogrodzie Bobrzańskim  pomiędzy: 
 
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul. 
Dąbrowskiego 10 66-010 Nowogród Bobrzański , tel.; 68 327 65 50 wpisanym , do rejestru 
przedsiębiorców  przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000446093; NIP 929-00-09-421; REGON 081102973, 
reprezentowanym przez:   
 
Ryszard Napierała – Prezes Zarządu, zwanym dalej Sprzedającym  
 
a     
 
…………………………………………………………………………………………..                        
 reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………................. 
zwanym dalej „Kupującym” 
 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzania postępowania ofertowego zgodnie z 

Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych w Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.   

§ 1 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje i odbiera własnymi siłami w siedzibie Zamawiającego 
złom pochodzący z demontażu urządzeń znajdujących się na terenie Oczyszczalni ścieków w 
Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Sportowej.  
 
2. Szczegóły zakresu rzeczowego prac objętych umową określony jest: 
- zapytaniem ofertowym; 
- ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 

     Kupujący obejrzał, sprawdził przedmiot sprzedaży, zapoznał się z jego stanem technicznym i nie 
wnosi do niego zastrzeżeń. Kupujący, jest świadom stanu technicznego urządzeń i zrzeka się 
wszelkich roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu uszkodzeń i wad jakie występują w przedmiocie 
sprzedaży i jakie mogą wystąpić w przyszłości. 

§ 3 

1. Cena sprzedaży złomu stali kwasoodpornej  …………. zł/kg netto + podatek VAT  23% w kwocie 
……………….zł, razem brutto………………………zł/kg (słownie złotych:…………………… 
……………………………………………………………………………). 

2. Cena sprzedaży złomu stali zwykłej…………….zł /kg netto + podatek VAT 23% w kwocie…………zł, 
razem cena brutto………………..zł/kg ( słownie złotych………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………).  

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić całą cenę, o której mowa w pkt. 1 umowy w terminie …………..  
dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zał. Nr 1 do niniejszej umowy.  
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§ 4 
1. Terminy wykonania umowy: 

1) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: do ………. dni od daty zawarcia umowy. 
2) termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do ………………... 

§5 

1. Sprzedający wyda Kupującemu złom, który jest przedmiotem umowy z Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  znajdującego się przy ul. Sportowej  w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. 

2. Kupujący zobowiązany jest odebrać złom na własny koszt . 
Kupujący dokona ważenia na Składowisku Odpadów w Klępinie obecności                                             
przedstawiciela Sprzedającego. 

§ 6 

1. Ze strony Sprzedającego obowiązki przedstawiciela pełnić będzie: 

……………………………………………………………….. 

2. Ze strony Kupującego obowiązki przedstawiciela pełnić będzie:  

…………………………………………………… 

§ 7 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy: 
1) Kupujący zapłaci Sprzedawcy następujące kary umowne: 

a) 10 % wartości towaru w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy z powodu okoliczności, 
za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, 

b) 10% wartości towaru w razie zwłoki w odbiorze towaru, za każdy dzień zwłoki; 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

ustalonych kar umownych. 

§ 8 

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie  
mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
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SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY: 

 

 

…………………………………….. 

 

 

……………………………………… 

 
 


