UMOWA NrPMR.6823.1.20ig
Zawarta w dniu 24 stycznia 2019r. pomi^dzy Gmin^ Brudzew z siedzibq w Brudzewie ul. Turkowska 29,
62-720 Brudzew reprezentowan^przez: Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew
zwan^ dalej „Zamawiaj^cym"
a
Paniq Mari^ Kotodziejczak prowadzqcq dziafalnosc gospodarcz^ pod nazw^ „ARENDA WYCENA NIERUCH0M06CIAMI
KOtODZIEJCZAK MARIA", wpisanq do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej z siedzib^ 62 - 510 Konin,
ul. Hirszfelda 16, NIP 665-109-86-12, REGON 300402605 - reprezentowan^przez Pani^ Edyt§ Ostrowsk^
zwansi dalej „Wykonawcq^"
§ 1

Zamawiaj^cy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania operat szacunkowy nieruchomosci gruntowej niezabudowanej
oznaczonej numerem ewidencyjnym 327/1 o pow. 0,0084 ha, potozonej w obr^bie geodezyjnym Janow, gm, Brudzew. b^d^cej
przedmiotem nabycia przez Gmin? Brudzew z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewn^trznej.
Termin rozpocz^cia umowy ustala si^ na dzieri 24.01.2019r.
Termin zakohczenia umowy ustala si§ na dzieh 15.02.2019r.

§ 2
§3

§ 4

Wykonawca nie moze powierzyc wykonania zobowiqzaii
Zamawiaj^cego,

wynikaj^cych

z niniejszej umowy innej osobie bez zgody

§ 5

1. Wykonawcy za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomosci opisanego w § 1 umowy przystuguje wynagrodzenle
w wysokosci 360,00 zt. /slownie: trzysta szescdziesi^t ztotych 00/100 / brutto w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenle platne b^dzie w terminie 14 dni po przedtozeniu faktury.
§6
Wszelkie zmiany jakie strony chcialyby wprowadzic do ustaleh wynikaj^cych z niniejszej umowy, wymagaj^ formy pisemnej
i zgody stron pod rygorem niewaznosci taklch zmian.
§ 7
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ majct zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczegoinosci przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny.
§ 8
Wszelkie sprawy wynikajs^ce z realizacji postanowieri niniejszej umowy Zamawiaj^cy i Wykonawca rozstrzygac b^d^ polubownie,
a w przypadku braku porozumienia rzeczowo s^d powszechny.
§ 9
Umow? niniejsz^sporzsjdzono w trzech jednobrzmlqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dia Zamawiaj^cego, a jeden otrzymuje
Wykonawca.
Wykonawca:
A R E\ A
WYCENA NIERUCHOMOSCI
Kolodziejczak
Maria
62-510 Konin, Hirszfelda 16
tel./fax 63 211 13 76
N I P 6651098612. Rcaon 300402605
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