
 
 
 
 
 
 

UMOWA  NR   … 
 
Zawarta w dniu .................... r. pomiędzy Powiatem Łowickim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: 
1) .........................................................................................................................................  
2) ..........................................................................................................................................  

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM", 

a............................................................................................................................................  

wpisaną/ym do ewidencji/KRS pod nr: .................................................................................  

posiadającą/ym nr REGON:  .................................................................................................  

oraz nr NIP: ...........................................................................................................................  

reprezentowaną/ym przez: 

zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ" o następującej treści: 

 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
 

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i zamontowania tablicy 
pamiątkowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej 
na terenie Powiatu Łowickiego” (Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji Szpitala ZOZ  
w Łowiczu zlokalizowany w m. Stanisławów). 
WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie  
z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, które stanowi integralną część niniejszej 
umowy. (zał. nr 1) 
WYKONAWCA zobowiązuje się do dostawy i montażu tablicy, o której mowa w ust. 1 
zgodnie z dokumentacją projektową. (zał. nr 2) 
 

 
§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy 
wynagrodzenie brutto w wysokości:  
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/: ........................................................................zł 
słownie złotych........................................................................................................... 
w tym podatek VAT …% w wysokości ......................................................................zł 
słownie złotych: ......................................................................................................... 
cena netto w wysokości: ..........................................................................................zł 
słownie złotych: ....................................................................................................... 
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym  
i zawiera wszystkie koszty wykonania umowy. 
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni 



 
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  
4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół 
odbioru przedmiotu umowy.  
5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył 
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.  

 
§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy. 
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 4 INNE POSTANOWIENIA  
 

WYKONAWCA udziela na przedmiot umowy gwarancji ……… od podpisania 
protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 
 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 

 


