
UMOWA NR   RSG.6131.3.2021

W dniu  10 czerwca 2021  roku w Brudzewie pomiędzy:
1.   Gminą   Brudzew,   ul.   Turkowska   29,   62  -720   Brudzew,   NIP:   66819  23110,   REGON:
311019409 reprezentowaną przez Pana:
Cezarego Krasowskiego              -Wójta Gminy Brudzew
zwaną dalej "Zleceniodawcą",
a
2. Panią Renatą Karbową   prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
REN-TECH   Renata   Karbowa  z  siedzibą  Galew  9,   62-720   Brudzew;   NIP  668   116  51   64;
REGON     311582257;     wpisaną     do     Centralnej     Ewidencji     i     lnformacji     o     Działalności
Gospodarczej
zwaną dalej  „Wykonawcą",
została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na usunięciu
2 drzew wraz z frezowaniem pni  na terenie Gminy Brudzew, w tym:
a)  1  szt. w msc.  Koźmin  (lipa drobnolistna) -zrębkowanie gałęzi,
b)  1  szt. w msc. Tarnowa  (lipa drobnolistna) -zrębkowanie gałęzi.

§2

Termin  zakończenia  realizacji  prac  objętych  zamówieniem  ustala  się  na  dzień  25  czerwca
2021  roku.

§3

1.   Wykonawca   oświadcza,   że   posiada   odpowiednie,   niezbędne   do   realizacji   przedmiotu
umowy  uprawnienia  i  kwalifikacje.
2.   Wykonawca   oświadcza,   że      dysponuje   niezbędnymi   narzędziami   i   innymi   środkami
niezbędnymi do wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej  umowy.
3.   Wykonawca   zobowiązuje   się   do   zabezpieczenia   miejsca   prowadzenia   prac   poprzez
oznakowanie.

§4

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
Netto:  600,00  [zł]  (słownie złotych:  sześćset złotych 00/100)
VAT(8%):  48,00 [zł]  (słownie złotych:  czterdzieści osiem złotych  00/100)
Brutto:   648,00 [zł] (słownie złotych: sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100)



2.   Zapłata   należności   nastąpi   po   wykonaniu   przedmiotu   umowy   -   nie   wcześniej   niź   po
podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac.
3.  Faktura powinna być adresowane do :
Gmina  Brudzw,  ul. Turkowska 29 62-720  Brudzew,  NIP 6681923110
4.   Płatność   będzie   dokonana   przelewem   z   konta   Zleceniodawcy   na   konto   Wykonawcy
wskazane  na  rachunku,  do  14  dni  ljcząc od  daty  otrzymania  przez Zleceniodawcę  rachunku.
Błędnie   wystawiony   rachunek   lub   brak   protokołu   odbioru   wykonanych   prac   spowoduje
naliczenie     ponownego      14-dnjowego     terminu      płatności     od      momentu     dostarczenia
poprawionych lub brakujących dokumentów.

5. Za dzień zapłaty uwaźany będzie dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

§6
1.    Wszelkie  zmiany  i   uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy  pisemnej,   pod  rygorem

niewaźnoścj.
2.    Niniejsza    umowa   jest   j.awna    i    podlega    udostępnianiu    na    zasadach    określonych

w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3.   Spory wynikłe na tle wykonania  niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe

dla sjedziby Zleceniodawcy.
4.    Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieżące kontakty są:

1)   Zleceniodawca: Julita Warach -   (63 279 83 36),
2)   Wykonawca:  Maciej Karbowy -604211256

5.   W  sprawach   nieuregulowanych  postanowieniami   niniejszej.   Umowy  zastosowanie  mają
przepisy Kodeksu cywilnego.

6.   Niniejszą  umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po j.ednym  dla
każdego ze stron.
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