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Zawarta w dńiu 12 Iipca.2021 r. pomiędzy Gminą Brudzew z siedzibą w Brudzewie ul. Turkowska

29,

62 - 720 Brudzew zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:
Pana Cezarego Krasowskiego — Wójta Gminy Brudzew
a
Panią Marią Kołodziejczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ARENDA WYCENA NIERUCHOMOŚCI
KOŁODZIEJCZAK MARIA", wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą
62 — 510 Konin, ul. Hirszfelda 16, NIP 665-109-86-12, REGON 300402605 - reprezentowaną przez Panią Edytę
Ostrowską, zwaną dalej „Wykonawcą'
§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania wyceną nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym działki 879/1 o pow. 0,2473 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Krwony, gmina Brudzew, stanowiącej
własność Gminy Brudzew, planowanej do zbycia.
§2
Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień 12 lipca 2021r.
§3
Termin zakończenia umowy ustala się na dzień 23 lipca 2021r.
§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody
Zamawiającego.
§5
1.Wykonawcy za wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości opisanej w § 1 umowy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 450,00 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 brutto w tym podatek VAT.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury.
§6
Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy
pisemnej i zgody stron pod rygorem nieważności takich zmian.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilny.

§8
Wszelkie sprawy wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca rozstrzygać będą
polubownie, a w przypadku braku porozumienia rzeczowo sąd powszechny.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
a jeden otrzymuje Wykonawca.
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GMINA BRUDZEW

62-720 Brudzew, ul. Turkowska 29
pow. turecki woj.
wielkopolskie
tel. 63 279 83 47, fax 63 289
20 49
NIP 668 19231 10 REGON
31101940"
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Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
teł. +d8 63 27970 47, fax. +48 63 289 20 49
Gmina Brudzew N1P: 663-192-31-10, REGON: 311019409
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