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Zawarla  w  dniu  29  kwietnia  202W   pomiędzy  Gminą Brudzew  z  siedzib;#zewie  ul   Turkowska  29,

62 -720   Brudzew zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:

Pana Pawła Jacaszka -  Zastępcę Wójta Gminy Brudzew

a

Panią Marią Kołodziejczak  prowadząĘ działalność gospodarczą pod  nazwą ,,ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI

KOŁODZIEJCZAK  MARIA",   wpisaną  do  Centralnej   Ewidencji  i   lnfomacji  o   Działalności  Gospodaiczej  z  siedzibą

62  -510  Konin,  iil.   Hirszfelda  16,     NIP  665-109-86-12,   REGON  300402605  -  reprezentowaną  przez  Panią  Edytę

Ostrowską, zwaną dalej nwykonawcą"

§1

Zamawiający    powierza    a   Wykonawca    przyjmuje   do   wykonania   wyceną   nieruchomości    oznaczonej    numerem

ewidencyjnym  działki  347  o  pow.  0,21  ha,  położonej  w obrębie  geodezyjnym  Brudzew,  gmina  Brudzew,  stanowiącej

własność Gminy Brudzew, planowanej do sprzedaży.

§2

Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień 29 kwietnia 2021 r.

§3

Temin zakończenia umowy ustala się na dzień 31  maja 2021 r.

§4

1.   Wykonawca   oświadcza,   że    posiada   odpowiednle,    niezbędne   do    realizacji    przedmiotu    umowy   uprawnienia

i  kwalifikacje.

2.  Wykonawca    nie    może    powjeizyć   wykonania    zobowiązań    wynikających    z  niniejszej  umowy   innej  osobie  bez

zgody Zamawiającego.

§5

1.Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu  umowy  pizysługuje wynagrodzenie  w wysokości  400,00 zł /słownie:  czterysta

zbvch 00/100 brufto w tym podatek VAT.

2.    Rozliczenie    przedmiotu    umowy    nastąpi    jedną   fakturą   wystawioną   przez    Wykonawcę.    Faktura    povrinna

być adresowana do:

Gmina Brudzew,

ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew,

NI P:  668-192-31 -10.



3.  Płatność będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, do 14 dni

licząc od  daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury.  BĘdnie wystawiona faktura spowoduje  naliczenie  ponownego

14 -dnjowego teminu mtności od momentu dostarczenia poprawionego dokumentu.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpbn^łu środków na rachunek Wykonawcy.

§6

1. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści umowy wymagająfomy pisemnej,  pod  rygorem nieważności.

2.   Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie  do infomacji

publicznej.

3.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

4.   Wszelkie   sprawy   wynikające   z   realizacji   postanowień   niniejszej   umowy  strony   rozstrzygać   będą  polubownie,

a w przypadku braku porozumienia wlaściwy rzeczowo sąd powszechny.

5.  Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla  Zamawiającego

i jeden dla Wykonawcy.
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