
Załącznik nr 3   

do zapytania ofertowego 

Umowa Nr ……………… 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 30.09.2021r.w postępowaniu 

uproszczonym prowadzonym w formie rozeznania cenowego dla zamówień o  wartości szacunkowej nie przekraczającej 

130.000,00 zł, do których –zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r., poz. 1129).  

 

 

W dniu ................................. r. pomiędzy 

Muzeum Historycznym w Przasnyszu 

ul. Rynek 1; 06-300 Przasnysz 

NIP: 761-15-56-641, Regon: 146656380 zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: Panią Agnieszkę Brykner Dyrektora Muzeum Historycznego w Przasnyszu 

 

a 

firmą ……………………………. 

adres …………………………………….. 

Nr  NIP: ………………,  Nr Regon: ……………. 

reprezentowanym  przez  ……………………………………………………….. 

zwanym  dalej „Wykonawcą ” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na dostawę i zakup środków 

czystości do siedziby Muzeum Historycznego w Przasnyszu, strony oświadczają co następuje: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa i zakup środków czystości na potrzeby prowadzenia 

bieżącej działalności muzeum. 
 
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 

w ust.1.  

3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy, który stanowi załącznik 

do niniejszej Umowy. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia z dostawą do siedziby Muzeum Historycznego w Przasnyszu, 

ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz 14.10.2021r. 

§ 3 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………. zł brutto, słownie: 

……………………………………. zgodnie ze złóżoną ofertą i obejmuje wszystkie koszty, których 

poniesienie jest niezbędne dla wykonania niniejszej umowy zgodnie z opisem. 



Termin płatności do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego wystawionej na podstawie 

protokołu zdawczo - odbiorczego. 

Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Fakturę/ rachunek za zrealizowanie przedmiotu umowy należy wystawić na: 

 

Muzeum Historyczne w Przasnyszu 

ul. Rynek 1; 06-300 Przasnysz 

NIP: 761-15-56-641 

 

§ 4 

W razie stwierdzenia uchybień w realizacji zamówienia, Zamawiający wzywa Wykonawcę 

do prawidłowego wykonania zamówienia w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu, 

nalicza karę umowną, w wysokości 0,2% wartości zamówienia, za każdy dzień zwłoki. 

§ 5 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 6 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

Zamawiający                                                                                Wykonawca 

 

......................................      ..................................... 

 


