Załącznik Nr 1 do zapytania
Wzór- UMOWA
zawarta w dniu …………. w Husowie,
pomiędzy OSP Husów, Husów 30, 37-121 Husów, nr KRS: 0000049238, NIP: 8151510588,
REGON: 690555798
reprezentowaną przez:
Prezesa OSP Husów – Grzegorza Wronę, PESEL: 79052616154
przy kontrasygnacie- Skarbnika OSP Husów- Andrzeja Leniara, PESEL: 57101103938
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
Właściciela Firmy
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, strony zawierają umowę o następującej
treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu czterokołowego typu quad wraz z
wyposażeniem.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dostawę 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu czterokołowego typu „quad”, z napędem
4x4, przystosowanego do przewozu 2 osób, silnikiem o mocy nie mniejszej niż 40KM
i pojemności minimum 550cm3 z homologacją drogową T3b.
2) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pojazdu czterokołowego, w tym:
a) Wyciągarka dedykowana - uciąg minimum 1000kg, płyta montażowa wyciągarki,
sterowanie na kierownicę – 1 szt.
b) Kufer tylny: Waga maksymalna 15kg, objętość minimum 100 litrów – 1 szt.
c) Okleina pojazdu: z oznakowaniem bojowym (wzór do określenia w momencie realizacji
zamówienia z Zamawiającym) – 1 szt.
d) Zestaw sygnalizacji ostrzegawczej z głośnikami oraz mikrofonem: Dźwięki sygnalizacji:
Wail, Yelp, Phaser, HiLo, skuteczność z 2m – Minimum 100 dB,
Moc minimalna 25W, 2 wyjścia AUX – 1 kpl.
e) Lampy kierunkowe: technologia LED, homologacja – 4 szt.
f) Lampa pojedyncza na tylny kufer: technologia LED, homologacja – 1 szt.
g) Lampa robocza - przód: strumień świetlny minimum 2500 lm, zasięg światła minimum
300m, moc minimalna 30W, technologia LED, homologacja ECE – 1 szt.
h) Lampa soczewkowa tylna: moc minimalna 8W, technologia LED – 1 szt.
i) Oświetlenie boczne: technologia LED – 4 szt.
j) Prostownik akumulatorowy: wielostopniowy cykl ładowania, tryb zimowy, długość kabla
sieciowego minimum 1,5m.- 1 szt.

str. 1

k) Hebel (odłącznik akumulatora) – 1 szt.
l) Zderzak przód – 1 szt.
m) Zderzak tył – 1 szt.
n) Podgrzewane manetki kierownicy wraz z cynglem gazu – 1 kpl.
o) Osłony dłoni z mocowaniami na kierownicę – 1 kpl.
p) Pług przedni: montaż zatrzaskowy, regulacja na boki. – 1 szt.
q) Radiotelefon wraz z ładowarką i gruszką: zgodność ze standardem DMR, praca w trybie
cyfrowym – 1 kpl.
r) Kask szczękowy: system wentylacji, wizjer z powłoką UV, system anti-Fog, system AntiScratch – 2 szt.
s) Interkom do kasku: zasięg minimum 100m, wodoodporność, możliwość podłączenia
minimalnie 5 interkomów, czas pracy baterii 7 godzin, auto połączenia – 2 szt.
t) Tablet: pamięć ram 4GB, pamięć wbudowana 64GB, przekątna ekranu minimum 10”,
procesor 8 rdzeni – 1 szt.

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania
wyszczególnione w zapytania ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy, a jakość
sprzętu odpowiada powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla
sprzętu tego rodzaju.
4. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy:
1) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
2) książkę gwarancji fabrycznej w języku polskim,
3) wyciąg ze świadectwa homologacji,
4) oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, jako
uprzywilejowanego w ruchu, specjalne pożarnicze,
5. Wykonawca nieodpłatnie przeszkoli osoby do obsługi pojazdu czterokołowego w terminie
1 tygodnia od dnia protokolarnego odebrania przedmiotu umowy.
§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy:
1) dostawa pojazdu czterokołowego do 30.10.2021r.;
2) dostawa wyposażenia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2) do 30.10.2021r.
§3
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie OSP Husów, Husów 30, 37-121
Husów w obecności przedstawicieli stron umowy.
Wykonawca zawiadomi
przedstawiciela Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 3 dni przed tym
terminem.
2. Odbioru przedmiotu umowy strony dokonują w siedzibie OSP Husów na podstawie
protokołów odbioru podpisanych przez obie strony. Dokonany odbiór będzie
potwierdzeniem dokonania dostawy- ilościowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona weryfikacji realizacji umowy w terminie do 5 dni roboczych od
daty podpisania protokołu odbioru. Po sprawdzeniu poprawności wykonania umowy,
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4.

5.

6.

7.

8.

Zamawiający podpisze protokół ostateczny realizacji umowy, który będzie stanowić
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania protokołu odbioru / protokołu
ostatecznego realizacji umowy w przypadku gdy przedstawiony do odbioru przedmiot
umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w § 1 umowy i nie spełnia paramentów tam
wskazanych, wskazując przyczynę odmowy podpisania protokołu odbioru.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad dotyczących przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu
umowy na wolny od wad, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Jeśli wada jest tego
rodzaju, że wymaga dłuższego terminu na naprawę lub wymianę, Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy termin odpowiedni do rodzaju wady.
W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie
odpowiada opisowi zawartemu w § 1 umowy i nie spełnia paramentów tam wskazanych,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem lub
wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy, nie później jednak
niż w terminie 3 dni,
W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 zostanie sporządzony protokół stwierdzający
zaistniałe wady lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół
sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron.
Wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.
§4
Cena

1.

Strony ustalają cenę całkowitą za realizację przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
Wykonawcy w wysokości:
-brutto…………………zł(słownie……………………),
w tym podatek VAT w wysokości …….%,
……………………),

2.

tj.……………..zł

(słownie:

Cena wymieniona w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
w związku z realizacją niniejszej umowy, w tym np. koszty: transportu, załadunku,
rozładunku, montażu wyposażenia, usług serwisowych w ramach gwarancji i rękojmi , a
także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty
§5
Sposób płatności

1.
2.
3.
4.
5.

Podstawą do wystawienia faktury z tytułu dostawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę
będzie protokół odbioru (ostateczny) podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone zostanie w terminie do 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy:
Nr rachunku ………………………………………………………………..
Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody
podzielonej płatności.
Do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie dotyczące
rozliczeń finansowych na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy
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7.
8.

z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.106,poz.
568) - załącznik Nr 2 do umowy.
Nabywca/płatnik: OSP Husów, 37-121 Husów 30, NIP: 8151510588
Odbiorca/użytkownik przedmiotu zamówienia: Ochotnicza Straż Pożarna w Husowie.
Na fakturze VAT Wykonawca zamieści zapis „Zakup pojazdu czterokołowego typu
„quad” wraz z wyposażeniem.”
§6
Podwykonawcy **

1.

2.
3.

Wykonawcy przysługuje prawo powierzenia podwykonawcy następującego zakresu
dostaw:
1) …………………….
2) …………………….
3) …………………….
Powierzenie podwykonawcy wykonanie części zamówienia nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

** zapis obowiązujący w przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawców
§7
Gwarancja i rękojmia
1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres
…….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
Okres gwarancji i rękojmi nie jest zależny od przejechanych przez pojazd kilometrów lub
przepracowanych motogodzin.
Strony postanawiają, iż w przypadku udzielania przez producenta pojazdu lub wyposażenia
dłuższego okresu gwarancji niż udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej
przez producenta przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez
Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas niesprawności pojazdu (od dnia
zgłoszenia usterki do dnia odbioru sprawnego pojazdu). Okres gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia naprawionego pojazdu w zakresie tych części, które zostały
naprawione/wymienione.
W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na
swój koszt wszelkie przeglądy i naprawy pojazdu oraz wyposażenia w siedzibie OSP
Husów, 37-121 Husów 30 przez autoryzowany serwis. W przypadku zaistnienia
konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, które
mogą być usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty
transportu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w obydwie strony.
W wypadkach wskazanych w ustępach wskazanych powyżej czas przyjazdu serwisu od
chwili zgłoszenia wady nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. Czas na naprawę wynosi
do 7 dni od dnia przyjazdu serwisu, chyba że wada jest tego rodzaju, że wymaga dłuższego
terminu na naprawę lub wymianę. Zamawiający wyznaczy wówczas Wykonawcy termin
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6.
7.

odpowiedni do rodzaju wady. Bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego na przyjazd
serwisu lub na wykonanie naprawy upoważnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wpływu na utratę uprawnień z tytułu
gwarancji czy rękojmi.
Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub zgłoszenie wad
w formie faxu lub maila.
Wykonawca zapewnia, że po okresie gwarancji i rękojmi będzie świadczył na rzecz
Zamawiającego odpłatny serwis pojazdu oraz wyposażenia, o ile Zamawiający zleci taki
serwis Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych na terenie kraju
w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
§8
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) gdy Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy albo nie usunął wad lub
niezgodności w terminach określonych w niniejszej umowie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty naliczonych kar
umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy:
1) z tytułu zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy, w wysokości 0,5% ceny brutto, o
której mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu
zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości ceny brutto, o której mowa w § 4
ust.1 umowy.
2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad lub niezgodności przedmiotu umowy ujawnionych
przy odbiorach lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,5% ceny brutto,
o której mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu
terminu na usunięcie wady, nie więcej jednak niż 10% wartości ceny brutto, o której
mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości ceny
brutto, o której mowa w § 4 ust.1 umowy.
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości ceny brutto, o której mowa w § 4
ust.1 umowy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego
mu wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
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§ 10
Zmiana Umowy
1.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu
dostawy wynagrodzenia w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności oraz wystąpienia przeszkód formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
b) zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron umowy, których przy
zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, to
jest w szczególności wystąpią zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska
żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.)
c) braku środków finansowych po stronie Zamawiającego na realizację inwestycji,
d) powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym
wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej
przedmiotu w sposób należyty.
Opóźnienia muszą być udokumentowane.

2.

2) zmiany umówionego zakresu dostawy - w przypadku:
a) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności:
powodujące poprawienie parametrów technicznych wynikające z aktualizacji
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub
zmiany obowiązujących przepisów.
b) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań
technologicznych lub użytkowych,
c) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego
niezależnych,
d) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą,
czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy.
3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
§ 11
Ochrona danych osobowych
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1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym
te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych:
 do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
 zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt. b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do usunięcia/ zwrotu
Zamawiającemu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia wszelkich istniejących
kopii, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się
z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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11. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”), chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
podmioty trzecie.
2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów.
W przypadku braku możliwości porozumienia do rozpatrzenia sporów wynikających
z niniejszej umowy właściwym będzie Sąd według siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane na podstawie obustronnie
uzgodnionych aneksów do Umowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464).
5. Umowę opracowano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach
w zakresie formy organizacyjno – prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności
gospodarczej.

Załączniki do umowy:
1. Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy.
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące rozliczeń finansowych.
3. Załącznik Nr 3 – Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Wykonawca
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