Załącznik nr 2
Umowa nr (wzór)
Zawarta w dniu .................................... w Mielniku pomiędzy Gminą Mielnik, 17-307
Mielnik, ul. Piaskowa 38, tel. 85 656 58 61, fax: 85 65 77 121
zwany dalej „Sprzedającym” reprezentowanym:
przez:
Adama Tobotę - Wójta Gminy Mielnik
a ...............................................................................................................................................
reprezentowanym przez
....................................................................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym” o następującej treści:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego w dniu 30.01.2014r. przetargu pisemnego Sprzedający
sprzedaje a Kupujący nabywa drewno opałowego z dz. nr 5195/50 i 5196/70 w Mielniku.
2. Integralną częścią umowy jest faktura wystawiona przez sprzedającego.
§2
1. Za nabycie drewna Kupujący zapłaci Sprzedającemu następującą cenę:
cena netto…………….……….…podatek VAT (8%)……….…………………………. wartość
brutto………………………………(słownie)
…………………………………………………………….
2. Cena określona w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z odbiorem drewna z terenu.
§3
1. Zapłata ceny umownej nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na
podstawie rachunku wystawionego przez sprzedającego na konto w ........... nr konta
................................................................
2. Kupujący nie może przystąpić do odbioru drewna przed dokonaniem zapłaty należności za
drewno.
§4
1. Kupujący zobowiązuje się:
1) przed przystąpieniem do odbioru udokumentować wpłatę należności za zakupione
drzewa.
2) uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu zakupionego drewna zgodnie z zestawieniem
3) przestrzegania wszystkich warunków zawartych w informacji dla oferenta.
§5
Termin wykonania umowy ustala się na 30 dni od uiszczenia opłaty zgodnie z FV
§6
1. Nadzór nad wykonaniem odbioru drewna ze strony Kupującego sprawować będą:
Pan/Pani.................................................................................................... tel. .......................................
2. Nadzór nad wykonaniem odbioru drewna ze strony Sprzedającego sprawować będzie:
Pan Romaniuk Dariusz 085 656 58 71
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§9
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§10
Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1) FV wystawiona przez Sprzedającego.
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