
Umowa nr ….........../342/2018

Zawarta w dniu …................... 2018r.,

pomiędzy Gminą  Miasta Tychy,  Aleja Niepodległości 49, 43-100 Tychy, NIP: 646-00-13-450,
reprezentowana  przez  …......... Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tychach,  ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy – ….............................,
zwanym dalej Zamawiającym,

a 

….............................,  ul.  …..........................,  ...........................,  NIP  …...............................,
reprezentowaną przez  
….......................................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1.
Zawarcie  umowy  zostało  poprzedzone  postępowaniem:  zapytanie  ofertowe,  z  uwagi  na
szacowaną wartość zamówienia (od 6000EUR do 30.000EUR).

§ 2.
1.  Wykonawca sprzedaje,  a  Zamawiający nabywa  fabrycznie  nowy  samochód
…..................................., wyprodukowany w 2018r., kolor..............................................
2. Strony zobowiązują się do określenia w umowie numeru nadwozia samochodu niezwłocznie 
po dostarczeniu pojazdu przez Sprzedawcę.

§ 3.
1.  Wykonawca na  własny  koszt  dostarczy  Zamawiającemu przedmiotowy  samochód  w
terminie …............................ od dnia podpisania niniejszej umowy do Noclegowni Miejskiej w
Tychach, ul. Mikołowska 122.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiotowy samochód wyposażyć zgodnie z zaakceptowaną
przez Zamawiającego ofertą z dnia …............................2018 r.

§ 4.
Wykonawca oświadcza, że będący przedmiotem umowy samochód stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich,  a także nie jest przedmiotem
żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

§ 5.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny samochodu w kwocie ….................................
(słownie: …....................................................)  zł plus podatek VAT w wysokości 23 %, razem
….......................................... (słownie: ….........................................................................)zł.
2.  Zapłata  ceny  samochodu  nastąpi  przelewem  w  ciągu  21  dni  od  dnia  doręczenia
Zamawiającemu faktury przez Wykonawcę. 
3. Dane do faktury VAT: 1) Nabywca: Gmina Miasta Tychy, Aleja Niepodległości 49, 43-100
Tychy, NIP: 646-00-13-450, 2) Odbiorca faktury:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy.
 



§ 6.
W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu
cywilnego.

§ 7.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.
Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA: 

marka/model: …....................................
rok produkcji: 2018r.                                
nr nadwozia:...................................................................
nr rejestracyjny: ...........................................................
kolor: …........................................................                 
przebieg:........................................................
uwagi: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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