GMINA BRUDZE^

UMOWA Nr PMR.6823.8.2020
Zawarta w dniu 30 wrzesnia 2020r. pomi^dzy Gmin^ Brudzew z siedzibq^ w Brudzewie ul. Turkowska 29,
62-720 Baidzewreprezentowanq_przez: Pana Cezarego Krasowskiego - Wojta Gminy Brudzew
zwan^ dalej „Zamawiaj^cym"
a
Pani^ Mari^ Kolodziejczak prowadz^c^ dziaialnosc gospodarcz^ pod nazw^ „ARENDA WYCENA NIERUCHOMOSCI
KOLODZIEJCZAK MARIA", wpisan^ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej z siedzib^
62 - 510 Konin, ul. Hirszfelda 16, NIP 665-109-86-12, REGON 300402605 - reprezentowan^ przez Pani^ Edyt§
Ostrowsk^j zwan^ dalej „Wykonawc^''
§1
Zamawiajqcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania wycen? prawa uzytkowania wieczystego nienjchomosci
gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi dziaiek: 111/2 o pow. 0,27 ha i 113 o pow. 0,06 ha, pdozonych
w obr^bie geodezyjnym Bierzmo, gmina Brudzew, przeznaczonego do nabycla przez Gmin^ Brudzew pod budow^ drogi
w mac. Bierzmo.
§2
Termin rozpocz^ia umowy ustala s\q na dzieri 30.09.2020r.
§3
Termin zakohczenia umowy ustala si? na dzieh 20.10.2020r.
§4
Wykonawca nie moze powierzyc wykonania zobowiazah wynikajacych z niniejszej umowy innej osobie bez zgody
Zamawiaj^cego.
§5
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy przysiuguje wynagrodzenle w wysokosci
600,00 z\: szescset ztotych 00/100 / brutto.
2. Wynagrodzenle piatne b^zie w termlnie 14 dni po przedbzeniu faktury.
§6
Wszelkie zmiany jakie strony chciatyby wprowadzic do ustaleh wynikajacych z niniejszej umowy, wymagaj^ fomiy
pisemnej i zgody stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowq^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny.

§8
Wszelkie sprawy wynikaj^ce z realizacji postanowieri niniejszej umowy Zamawiajacy i Wykonawca rozstrzygac b?d^
polubownie, a w przypadku braku porozumienia rzeczowo s^d powszechny.
§9
Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dIa Zamawiaj^cego,
a jeden otrzymuje Wykonawca.
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