
Załącznik nr 2

UMOWA …/……
Zawarta w dniu ………………………………… w Jasionówce pomiędzy:

Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce 

ul. Knyszyńska 21 B, 19- 122 Jasionówka 

NIP 546-12-08-020

zwanym dalej „Zamawiającym" reprezentowanym przez: 

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

a

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

zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez : 

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

wspólnie dalej zwanych stronami, została zawarta Umowa o następującej treści:

§1

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu ……………… 
postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

§2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostawy  lekkiego  oleju  opałowego  do  kotłowni 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce w sezonie grzewczym  2017  na 
każde zlecenie Zamawiającego w terminie do 3 dni  od dnia powiadomienia przez 
osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego o wielkości dostawy. 

2. Planowana łączna ilość dostarczanego oleju wynosi 20000 litrów.

3. Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczające możliwość zwiększenia bądź 
zmniejszenia  ilości  zakupionego  paliwa  uzależniając  to  prawo  od potrzeb 
Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy 
pełnej ilości zapotrzebowania. 

§3

 Cena jednostkowa wynosi …………………….. brutto za 1 litr



1. Zasada indeksacji ( zmiany cen)

1)Podstawą do indeksacji  (  zmiany cen )  będą zmiany cen paliw u tego samego 
producenta  lub  dostawcy,  u  którego  zaopatruje  się  Wykonawca,  obliczone 
na podstawie różnicy w stosunku do ostatniej ceny dostawy. 

2. Zasada automatycznego, bieżącego stosowania indeksacji cen.

1)  Podstawą do indeksacji ( zmiany cen ) będą zmiany cen oleju na dany dzień 
umieszczone na stronie internetowej producenta paliw, u którego zaopatruje się 
Wykonawca.

2)  Ceny sprzedaży za l litr oleju opałowego stosowane po indeksacji ustala się na 
podstawie  różnicy  kwotowej  ustalonej  pomiędzy  ceną  oferowaną  dla 
Zamawiającego, a ceną ze strony internetowej w  dniu przetargu oraz w dniu 
zmiany ceny.

3) Zmiana cen następuje automatycznie po zmianie ceny paliwa umieszczonej 
na podanej przez Wykonawcę stronie internetowej producenta paliw.

§4

Rozliczenie  za  świadczoną  dostawę  będzie  następowało  po  każdej  dostawie 
na podstawie  wystawionej  faktury  z  potwierdzeniem  dostawy  wraz  z  dostarczonym 
certyfikatem jakości w ciągu 14 dni od ich złożenia.

§5

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a. oferta Wykonawcy

b. zapytanie ofertowe

 §6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu.

§7

W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 



rzeczowo właściwe.

§9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający          Wykonawca


