
Zawarta w dniu 19 marca 202^. w Brudzewie pomî dzy: ' ^ — >\ 
Gmin^ Brudzew, ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew, NIP: 668-192-31-10, REGON: 311019409 
reprezentowan^przez Pana: Cezarego Krasowsklego -Wojta Gmlny Brudzew zwan^dalej "Zamawiaĵ cym", 
a 
Panem Marianem Raszewskim prowadẑ cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ „MARIAN RASZEWSKI" 
zsiedzib^Turek, ul. Zielona 15, 62-700 Turek 
oraz 
Panem Marcinem Marczakiem, prowadẑ cym dzialalnosc gospodarcz^ pod nazw^ „Marczak Marcin" 
z siedzib^Turek, ul. Zielona 15,62-700 Turek, 
dzialaĵ cymi wspoinie w formie spoiki cywilnej pod nazw^ Biuro Usiug Geodezyjnych „MAR-JAN" s.c. 
M. Raszewski & M. Marczak z siedzib^ul. Zielona 15, 62-700 Turek, NIP 668-11-86-031, REGON 310261315, 
zwanymi w dalszej tresci umowy „Wykonawcq", 
zostala zawarta umowa o nast̂ puĵ cej tresci; 

§1 -
Przedmiot umowy 

1. Zamawiajcî cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obustronne ustalenie przebiegu granic drogi 
b^d ĉej wlasnoscî  Gmlny Brudzew, skladaĵ cej si^ z dziaiek o numerach ewidencyjnych: 379, 380 
i 317/9, polozonych w obr̂ bie geodezyjnym Tarnowa, gmina Brudzew wraz ze stabilizacĵ ^ znakow 
granicznych wterenie. 

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie, niezb^dne do realizacji przedmiotu umowy uprawnienia 
i kwaiifikacje. 

§2. 
Terminy 

1. Wykonawca zobowî zany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020r. 

§3. 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaĵ  wynagrodzenie w kwocie: 

Brutto: 4.059,00 zl slownie: cztery tysî ce pî cdziesî t dziewî c ziotych 00/100 

2. Faktura powinna bye adresowana do: 
Gmina Brudzew, 
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, 
NIP: 668-192-31-10 



3. Ptatnosc b̂ dzie dokonana przelewem z konta Zamawiaĵ cego na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze, do 14 dni licz^c od daty otrzymania przez Zamawiaĵ cego faktury. 

4. Za dzieh zapiaty uwazany b̂ dzie dzieh wplywu srodkow na rachunek Wykonawcy. 

§ 4 
Postanowienia dodatkowe i kohcowe 

1. Wszeikie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaĵ formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 
2. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udost̂ pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dost̂ pie 

do informacji publicznej. 
3. W sprawach nieuregulowanych nlniejsz^ umow^ maĵ  zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczegolnosci przepisy ustawy z dnIa 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 
4. Wszeikie sprawy wynikajace z realizacji postanowieh niniejszej umowy strony rozstrzygac b̂ d̂ p̂olubownie, 

a w przypadku braku porozumienia wlasciwy rzeczowo s^d powszechny. 
5. Niniejsz^ umoŵ  sporẑ dzono w trzech jednobrzmî cych egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dia Zamawiaĵ cego i jeden dia Wykonawcy. 

'oMINA B R U D Z E W 
62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29 
pow. turecki woj. wielkopolskie 

tel. 63 279 83 47, fax 63 289 20 ^ • 
NIP''•ee 192 31 10 REGON 311019/ 


