UMOWA nr …………
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego w dniu …………2022r. w Krasocinie pomiędzy:
Ochotniczą Strażą Pożarną w Krasocinie z siedzibą w Krasocinie przy ul. Macierzy Szkolnej 2,
29-105 Krasocin, NIP: 656 21 36 831, REGON:292412800 reprezentowaną przez:
1.
……………………….. – Wiceprezesa/Prezesa OSP
2.
………………………… – Skarbnika OSP/z-cę Skarbnika OSP
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………….......................................................................................................
................................................................. NIP: …………………………….
reprezentowanym przez ……………………………………… - ………………………….
zwanym dalej Dostawcą

o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup i dostawa krzewów i kwiatów wraz
z niezbędnymi materiałami do wykonania rabatek/klombów na działce o nr ew. 496/3
w Krasocinie.
2.
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę krzewów, bylin, kwiatów cebulowych, traw i materiałów:
- Hortensja bukietowa 'Bobo' Hydrangeapaniculata - 23 szt.- kolor biały (miniaturowa,
dorastająca do 60-70 cm wysokości, tworząca zwarte krzewy o kulistym pokroju),
- Bukszpan wieczniezielony 'Suffruticosa' - 26 szt. (odmiana karłowata, pokrój kulisty, wysokość
docelowa od 0,5 m do 1m).
- Trawa ozdobna rozplenica japońska little bunny – 16 szt. (odmiana miniaturowa powinna
tworzyć kępy liściowe do 30cm wysokości, natomiast w okresie kwitnienia wyrastać do 50 cm),
- Koszyk do tulipanów – 32 szt. (koszyk do cebulek, bulw i kłączy kwiatowych w kolorze zielonym
o średnicy 30cm).
- Cebulki tulipanów lilio kształtnych White Wings lub Tulipan Triumpha White Dream – 224
szt. (Cebulki w rozmiarze 11/14 cm każda).
Goździk
ogrodowy
Grans
Favourite
Dianthuscaryophyllus
lub
Goździk
ogrodowy”Fluttterburst” Dianthus Caryophyllus – 150 szt. (Roślina powinna tworzyć niskie,
zwarte kępy równowąskich, zaostrzonych liści i dorastać do ok. 20-25 cm wysokości w przypadku
odmiany Grans Favourite Dianthuscaryophyllus, a w przypadku odmiany ”Fluttterburst” Dianthus
Caryophyllus ok. 30 cm wysokości).
- Kora kamienna gnejsowa – 3,8 tony, (frakcja 16-32 mm).
- Ziemia urodzajna – 3 tony (dobrana do zakupionej roślinności)
- Nawóz długo działający do ww. roślin (długodziałający) - 2kg
- Agrotkanina na chwasty – 100m (szerokość 1,1 m; gramatura 70g/m2; kolor czarny, stabilizacja
UV: 5 lat, w komplecie specjalne do tego przeznaczone kołki montażowe).
Sadzonki hortensji, bukszpanów, traw powinny być min. 2 letnie, a bylin min. roczne. Wszystkie
rośliny powinny być pierwszego gatunku. Dostawa ziemi oraz kory na miejsce wykonania rabatek
(dz. 496/3 w Krasocinie, na którym znajduje się zabytkowy wiatrak); dostawa roślin do siedziby

urzędu gminy w Krasocinie (ul. Macierzy Szkolnej 1).
3.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą (formularzem cenowym) Dostawcy
stanowiącą integralną częścią umowy.
4.
Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące
w zapytaniu ofertowym warunki.
5.
Zamawiający i Dostawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są
współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia w celu należytej realizacji zamówienia.
6.
Wykonanie umowy przez Dostawcę potwierdzone będzie podpisaniem protokołu odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
§2
Czas trwania umowy i gwarancja
1.
Termin wykonania dostawy ustala się na 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
tj. do dnia …………..
2.
Dostawca ustali z Zamawiającym dokładny termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych.
§3
Osoby upoważnione do realizacji umowy
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:
- p. Katarzyna Śliwińska, telefon do kontaktu: 413882924 e-mail: go@krasocin.com.pl
Dostawcę reprezentować będzie:
………………………………………………………………………..
§4
Wartość umowy
Wartość umowy zostaje określona na ……………………. PLN brutto (słownie:
……………………………………………… 00/100) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
§5
Warunki płatności
1.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na podstawie wystawionej
faktury VAT, po odbiorze zamówienia potwierdzonym protokołem.
2.
Należność, o której mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie przekazana
przelewam bankowym, do 14 dni od chwili otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany w fakturze VAT.
§6
Postanowienia końcowe
1.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2.
Dostawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie
jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy
pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną
korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Dostawcę.
3.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
4.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

.................................
(Dostawca)

.........................................
(Zamawiający)

