
Umowa zlecenie Nr OR.2150.45.2020 

Zawarta w dniu 12 pazdziernika 2020 r. w Brudzewie pomi^dzy 

Gmin^Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP 668 192 31 10, REGON 311019409, 
reprezentowan^ przez Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew 

zwan^dalej Zamawiaj^cym, 

a 

Pani^Urszui^ Krysiak, prowadz^c^dzialalnosc gospodarczq, pod nazwq^„BiaMar Urszula Krysiak" z siedzib^: 

ul. Folwarczna 25, 62-700 Turek, NIP: 668-121-71-51, REGON: 311628048, reprezentowan^ przez 

petnomocnika - Pana Witoida Krysiaka, zam. ul. Folwarczna 25, 62-700 Turek, 

zwan^dalej Wykonawcy. 

§ 1 -

Przedmiotem umowy jest opracowanie wniosku wraz z niezb^dn^ dokumentacjq, przygotowywanie jego ewen-
tualnych uzupelnieh oraz udzielanie wyjasnieri w sprawie uzyskania od Wielkopolskiego Panstwowego Woje-
wodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zgody na odstepstwo od warunkow technicznych w zakresie 
zagt^bienia i oswietlenia dwoch pomieszczeh znajduj^cych si? w budynku Urz^du Gminy Brudzew, 
ui. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, oznaczonych na rysunku technicznym rzutu piwnic numerami 110 i 111 
(rzut piwnic stanowi zal^cznik do niniejszej umowy). 

§2. 

Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu wniosek wraz z niezb^dn^ dokumentacj^ do dnia 14 pazdziernika 

2020 r. 

• §3. 

1. Strony zobowiazuja si? do scislego wspoldziatania i wzajemnej wspotpracy przy realizacji wszelkich dzialan 
zmierzaj^cych do wykonania zawartych w umowie zadan i czynnosci, oraz do dostarczania wszelkich 
informacji niezb^dnych lub uzytecznych do realizacji celu umowy. 

2. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? przekazywac Wykonawcy niezb?dne informacje i dokumenty. Za dopusz-
czalne formy pisemne uznaje si?: przesylk? elektronicznq^(mail) oraz przesylk? pocztow^. 

3. Zamawiaj^cy przekaze Wykonawcy wszelkie informacje maj^ce wplyw na przygotowanie wniosku. 

§4. 

1. Wykonawca wykonana zlecona mu prac?, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, a takze wytycz-
nymi i wymogami okreslonymi przez Panstwowego Wojewodzki Inspektora Sanitarnego. 

2. Dopuszcza si? mozliwosc dzialania Wykonawcy przez pelnomocnika na podstawie petnomocnictwa 
wystawionego przez Zamawiaj^cego. 

3. Wykonawca jest zobowi^zany do niezwiocznego zawiadomienia Zamawiaj^cego o jakichkolwiek przeszko-
dach w realizacji przedmiotu umowy . 

§5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci: -
1000,00 zl netto, (slownie: tysiqc ziotych 00/100) wraz z obowi^zuj^cym podatkiem VAT w wysokosci 23% 



w chwili zawarcia umowy, tj. 1230 zl brutto (slownie: tysiac dwiescie trzydziesci ztotych 00/100), ktore 
platne bedzie na podany przez Wykonawc? rachunek bankowy, po otrzymaniu przez Zamawiaj^cego 
prawidlowo wystawionej faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie platne b?dzie po zakohczeniu przez Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu procedury udzielenia zgody na odst?pstwa od warunkow technicznych, 
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie i przepisow bhp w zakresie oswietlenia naturalnego 
i zagl?bienia. 

W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach: jeden dia V\fykonawcy i dwa dia 

Zamawiajqcego. 

§6. 

§7. 


