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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ………………… - PROJEKT 

 

 

Zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim zwanym dalej 

,,Kupującym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu którego działają: 

Maciej Wasielewski - Starosta Pleszewski 

Urszula Balicka – Wicestarosta Pleszewski 

przy kontrasygnacie Mariusza Gramali - Skarbnika Powiatu Pleszewskiego 

z siedzibą ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, 

 

a firmą ……………………………………..,  zwaną dalej ,,Sprzedającym”,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………. 

z siedzibą ……………………………. 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa kuropatwy zwyczajnej (Perdix perdix) do 

wsiedleń na terenie Powiatu Pleszewskiego.  

2. Sprzedający dostarczy Kupującemu ………… sztuk kuropatwy zwyczajnej (perdix perdix) 

zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. 

3. Kuropatwy będące przedmiotem umowy muszą spełniać następujące parametry wielkościowe              

i  jakościowe: 

a) wiek minimum 12 tygodni, 

b) zaszczepiona od pomoru drobiu i odrobaczona, 

c) dobrze opierzona i lotna,  

d) równomierny udział płci 1 + 1, 

e) każda sztuka zaobrączkowana (oznaczenia na obrączce powinny pozwolić 

zidentyfikować hodowcę oraz numerować kolejne sztuki). 

 

 

 § 2 

 

Sprzedający gwarantuje pełną żywotność kuropatw w okresie 2 miesięcy od dnia spisania protokołu 

potwierdzającego dostarczenie całej partii zakupionych kuropatw. Gwarancja nie obejmuje upadków 

spowodowanych czynnikami naturalnymi (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, drapieżniki itp.)  

 

§ 3 

 
Sprzedający dostarczy kuropatwy w terminie i miejsce wskazane przez Kupującego, jednak nie 

później niż do dnia 30.09.2018 r.  

 

 

§ 4 

 

Strony ustalają następujące osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy: 

1. Nadzorującym dostawy oraz upoważnionym do protokolarnego odbioru zakupionych 

kuropatw w imieniu Kupującego jest: 

a) Piotr Fabisz - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (tel. 62 742 96 06) 

2. Odpowiedzialnym za dostarczenie kuropatw w imieniu Sprzedającego jest: 

a) …………….. (tel. …………….) 
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§ 5 

 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę ………………. zł brutto (słownie: 

………………………….. złotych brutto) zgodnie z ofertą z dnia 29.06.2018 r. 

2.  Należność za dostarczony towar płatna będzie przelewem w jednej racie z konta Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie, na konto wskazane przez Sprzedającego, w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia faktury lub rachunku do siedziby Kupującego, na podstawie protokołu 

potwierdzającego dostarczenie kuropatw, podpisanego przez Sprzedającego i Kupującego.  

Fakturę lub rachunek należy wystawić zgodnie z poniższymi danymi:  

Nabywca: Powiat Pleszewski, ul . Poznańska 79, 63-300 Pleszew, NIP 608 009 18 86 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 

 

§ 6 

 

Zmiany w umowie mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7 

 

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy do siedziby Kupującego. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden 

dla Sprzedającego  . 

 

 

 

 Kupujący         Sprzedający   

 

 

 


