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UMOWA 

 

zawarta w dniu ……………………….. w Staszowie pomiędzy: 

Powiatem Staszowskim 

Z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów  

Posługującym się numerami: NIP 866 17 09 857 REGON 830409241 

Zwanym w treści umowy „Nabywcą” 

który występuje w imieniu 

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,  

ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów 

Posługującego się numerami: NIP 866 10 46 339 REGON 292442020 

Reprezentowanym przez Dyrektora Jana Ungeheuera, działającego z upoważnienia Zarządu 

Powiatu Staszowskiego 

Zwanym w treści umowy „Odbiorcą” 

 

a 

……………………………………………………………….. 

NIP ………………….. REGON ………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” 

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

§ 1 

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia poniżej 130 000 złotych w oparciu o art.2 pkt. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 

z późn. zm.) oraz regulamin zamówień publicznych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w 

Staszowie 

§ 2 

1. Odbiorca zleca, a Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy niżej wymienionych 

pozycji: 

Lp. Nazwa Ilość 

1.  Stolik  szkolny jednoosobowy, blat 
drewnopodobny 

8 szt. 

2.  Krzesło szkolne, siedzisko i oparcie 

drewnopodobne 

8 szt. 

3.  Biurko dwuszufladowe, blat 
drewnopodobny 

1 szt. 

4.  Regał dzielony pionowy, dwudrzwiowy 1 szt.  

5.  Krzesło z tapicerowanym oparciem i 

siedziskiem 

1 szt. 

6.  Tablica szkolna suchościeralna 

170x100 cm 

2 szt.  
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zakupionych w drodze postępowania dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 130 000 zł pn. „Dostarczenie mebli do wyposażenia sali lekcyjnej do Zespołu 

Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”. 

 
2. Parametry mebli zostały określone w zapytaniu ofertowym. 

 

3. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Dostawca. 

§ 3 

Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 22 grudnia 2021 r. i jednocześnie zaświadcza, że urządzenia będące przedmiotem umowy są 

fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich. 

§ 4 

Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto Dostawcy w terminie do 14 dni 

pod warunkiem dostarczenia faktury. 

§ 5 

1. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie przyjętej oferty cenowej 

w łącznej kwocie: 

 

 

- wartość netto …………………… 

- podatek VAT …………………… 

- wartość brutto …………………… 

- Słownie brutto : ……………………………………………………………… 

 

2. Wyżej wymieniona zapłata zawiera wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie na realizację całości 

przedmiotowego zamówienia. 

3. W fakturze VAT wystawianych na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w pozycji nabywca powinna być wskazana nazwa: 

Powiat Staszowski NIP 8661709857 

adres: ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów 

NIP  866 17 09 857 

 

 

dodatkowo na fakturze VAT powinien być wskazany odbiorca: 
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Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II  

ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 

w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla Odbiorcy sąd powszechny. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

DOSTAWCA: ODBIORCA: 
 


