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Umowa  Nr ……………………….. 

zawarta w dniu  ……………………… pomiędzy: 
 
Fundacją im bpa. Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach, 
Adres: 22 Lipca 9, 16-500 Sejny,  
KRS: 0000073012, NIP: 84420-47-741, REGON: 791015256 
reprezentowanym przez: Danutę Wałukanis – Prezesa Zarządu, Algirdas Vaicekauskas – 
Sekretarza Zarządu 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………… 
wpisanym w dniu …………………… do rejestru przedsiębiorców ………………………………………………………… 
Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS ………………………………., 
NIP ………………………………………..,   REGON ………………………………………, 
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….. 
zwanym  alej Wykonawcą. 
 
Strony zawierają umowę w trybie zapytania ofertowego, którego wartość przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 14.000 euro. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową                   
z dnia …………………… r. do dostawy oleju opałowego dla Zamawiającego. 
2. Razem dostawa oleju opałowego do  31.12.2017 roku obejmie około 28 000 litrów, z 
zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Rzeczywista ilość zamawianego do  31.12.2017 roku  oleju opałowego przez Zamawiającego 
będzie zależna od jego faktycznych potrzeb.  
4. Olej opałowy objęty niniejszym zamówieniem winien być dostarczony na własny koszt i ryzyko 
Wykonawcy do  kotłowni na terenie: 
- Fundacji im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach, ul. 22 Lipca 9, 
- Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach, ul. 22 Lipca 18b. 
 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejsze zamówienie w terminie                                                      
od dnia podpisania niniejszej umowy do 31.12.2017 r. 
2. Termin i ilość zamawianego oleju będzie uzgadniana telefonicznie. Dostawa powinna nastąpić w 
ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy z 
dnia ………………………………… r., jednak strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej oleju 
opałowego w okresie obowiązywania umowy. 
2. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie dokonywane po każdorazowej dostawie oleju 
opałowego.  
3. Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 15°C.  
4. Termin płatności faktury wynosi do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu.  
 

§ 4 
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  
2. Wykonawca dołączy każdorazowo do faktury: świadectwo jakości dostarczonego oleju. 
3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.  
4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na:  
Fundacja im bpa. Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” w Sejnach, 
22 Lipca 9, 16-500 Sejny 
NIP: 844-20-47-741. 
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§ 5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 
może odstąpić od umowy. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizowaniem zamówionego przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążyć wykonać zamówieniem w czasie 
umówionym, zamawiający może odstąpić od umowy przed zakończeniem terminu wykonania 
umowy. 
3. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja 
lub rozwiązanie firmy wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w 

sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd 
właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  
 

§ 8 
1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egz.                 
dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________              ________________________ 
      Wykonawca                     Zamawiający 
 

 
 


