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Załącznik nr 4  
do Zapytania ofertowego 

 
 
 

Wzór umowy – nie załączać do oferty  
 

Umowa Nr WRO-WA.261.15.2019 
 

 
W dniu …………………….2019 r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, 
NIP 896-10-00-241, REGON 000331719, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………….………. – …………………………………………………………..,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ……………………………………, REGON ………………………………………….. 
reprezentowaną przez:  
…………………………………………… – ………………………………………………………………..,  
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
 
 
 
została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego, znak sprawy: WRO-WA.261.15.2019, 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm.) następującej treści: 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest wykonanie 
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Statystycznego  
we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 1 oraz uzyskanie postanowienia o odstępstwie 
Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zaproponowanych  
w tej ekspertyzie rozwiązań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku  
do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy musi być opracowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
wytycznymi w tym zakresie – ekspertyza powinna zostać wykonana przez właściwą jednostkę badawczo – 
rozwojową lub rzeczoznawców: budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie 
z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). 

3. W ramach opracowania ekspertyzy technicznej, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje  
się do uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, odstępstw dla budynku, o którym mowa 
w ust. 1, jak również zatwierdzeń niezbędnych do wykonania ekspertyzy. 

4. Uzgodnienie ekspertyzy technicznej z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej leży po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zaproponowanych w ekspertyzie 
technicznej rozwiązań przed jej ostatecznym uzgodnieniem z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej w celu jej akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego, 
w szczególności w zakresie możliwych dużych skutków finansowych zaproponowanych przez Wykonawcę 
rozwiązań . Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dopuszczalnych wg wiedzy rzeczoznawcy zmian  
i uzupełnień, o których mowa powyżej, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 7 dni od zgłoszenia 
żądania przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do realizacji niniejszej umowy. 
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§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: od daty podpisania umowy 
maksymalnie do dnia 23.12.2019 r.  

2. Terminem wykonania przedmiotu umowy będzie przyjęty i podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do wglądu posiadaną dokumentację, którą Wykonawca zobowiązuje się 
zwrócić najpóźniej w dniu przekazania ekspertyzy. Dokumentacja stanowi tajemnicę Zamawiającego  
i Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać jej osobom trzecim oraz zobowiązać do tego również osoby 
biorące udział w wykonaniu ekspertyzy z ramienia Wykonawcy. 

4. W trakcie wykonywania ekspertyzy Zamawiający umożliwi Wykonawcy w niezbędnym i koniecznym  
do wykonania umowy zakresie, dostęp do budynku Urzędu będącego przedmiotem ekspertyzy. 

 
§ 3  

Wykonanie i odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ekspertyzę techniczną i uzyskane na rzecz Zamawiającego 
postanowienie, o którym mowa w § 1, postanowienie o odstępstwie Dolnośląskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie maksymalnie do dnia 23.12.2019 r. 

2. Sporządzona ekspertyza powinna być wykonana przez Wykonawcę z należytą starannością, w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać podpisy i pieczęcie osób  
ją sporządzających. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ekspertyzy w wersji papierowej i elektronicznej w trzech 
egzemplarzach. Wraz z ekspertyzą Wykonawca złoży oświadczenie Zamawiającemu, że przedmiot umowy 
jest opracowany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru ekspertyzy stanowiącej przedmiot umowy oraz 
zapłaty wynagrodzenia stosownie do treści § 4 poniżej. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy kończy się podpisaniem przez przedstawicieli Stron umowy protokołu 
odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy. 

6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym do podpisywania protokołu odbioru, o którym 
mowa w ust. 4: 
1)        ze strony Zamawiającego jest: 
− …………………………………..;  
− …………………………….…….; 

2) ze strony Wykonawcy jest:  
− …………………………………... 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy (wartość przedmiotu umowy) 

1. Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą, przysługuje z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………………………………….. złotych (słownie złotych 
brutto: ………………………………………….. ../100), w tym 23 % podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie za całkowite i kompletne 
wykonanie ekspertyzy z zachowaniem zgodności ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, w tym koszty 
przejazdu, a także wszystkie pozostałe koszty i wydatki związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
umowy i jest niezmienne w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie 
objętym przedmiotem umowy, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż 
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny  
lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 
autorskich praw majątkowych i pokrewnych do przedmiotu umowy. 

5. Przyjęty i podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru, o którym mowa  
w § 3 ust. 4, będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

6. Prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek zawierającą w szczególności: numer umowy, kwotę netto  
w złotych, wartość podatku VAT, wartość brutto w złotych, należy dostarczyć na adres: Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław.  
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7. Należność przysługującą Wykonawcy Zamawiający zapłaci w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę, płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę  
na fakturze/rachunku. 

8. Termin zapłaty należności uważany będzie za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki w zapłacie 
faktury/rachunku. 

 
§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, zgodnie ze złożoną 
Ofertą i obowiązującym w postępowaniu Zapytaniem ofertowym, w terminie określonym w § 2 ust. 1 oraz 
przekazać Zamawiającemu w stanie wolnym od jakichkolwiek wad. W przypadku stwierdzenia wad  
w wykonanej ekspertyzie Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania wizji lokalnej na terenie 
objętym zamówieniem, inwentaryzacji obiektu, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem 
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa  
w § 1 ust. 1 i ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać stanowiącą przedmiot umowy ekspertyzę z materiałów własnych 
oraz przy wykorzystaniu własnego sprzętu i narzędzi, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz 
dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy oraz jego 
kompletność. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie zmiany przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, w tym także dokonane w trakcie realizacji umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp. 
8. Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrożeń i utrudnień, narażając użytkowników budynku  

na szkody oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników 
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej  
w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w 3 egzemplarzach zapisane w formacie otwieranym przez 
ogólnodostępne aplikacje na nośniku CD/DVD. 

10. Dokumenty tekstowe zostaną przekazane w wersji edytowalnej (*.doc) oraz w formie oryginalnej  
z pieczęciami (*.pdf). 

 
§ 6 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, a także środki 
techniczne i finansowe wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że on sam lub osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają 
wymagane prawem uprawnienia do jej wykonania. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział  
w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja 1 oraz zapoznał się z materiałami źródłowymi będącymi w posiadaniu 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca jest uprawniony do zlecenia wykonania części umowy innym podmiotom posiadającym 
wymagane przez prawo uprawnienia („podwykonawca”), jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu 
wykonania umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania. 

2. W przypadku zlecenia wykonania części umowy podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się  
do koordynacji wykonania tych części umowy i ponosi przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność  
za należyte wykonanie umowy przez podwykonawców. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowie z podwykonawcą obowiązki i wymagania, które  
są wymienione w umowie i chronią w pełni interesy Zamawiającego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać prawa autorskie do utworów stworzonych przez podwykonawców na polach 
eksploatacji wymienionych w umowie z prawem ich przeniesienia na Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje własne. 
 

§ 8 
Prawa autorskie 

1. Z dniem przekazania Zamawiającemu ekspertyzy technicznej przez Wykonawcę, Zamawiający w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 nabywa w stosunku do przedmiotu umowy: 

1) wszelkie majątkowe prawa autorskie w zakresie pól eksploatacji określonych jako zapisywanie, 
utrwalanie, zwielokrotnianie za pomocą technik tradycyjnych oraz cyfrowych, wystawianie, 
wyświetlanie, publiczne prezentacje, użyczenie kopii, najmu, dzierżawy, sprzedaży kopii, prawa 
wyrażania zgody na wykonywania praw zależnych, budowanie według projektu, indywidualny 
(niepubliczny) obrót oryginałem lub egzemplarzem, a także innych pól eksploatacji wymienionych  
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

2) nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do korzystania; 
3) wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich; 
4) prawo własności egzemplarzy ekspertyzy technicznej; 
5) ponadto, Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie przez Zamawiającego wszelkich zmian, 

uzupełnień i przeróbek do ekspertyzy technicznej, niezbędnych ze względu na potrzeby 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca zapewnia, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw własności intelektualnej żadnej 
strony trzeciej, ani żadnych licencji (patentów). Strony jednoznacznie ustalają, że w przypadku, gdyby 
jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw wyżej 
określonych, Wykonawca zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w zaistniałym sporze, w sposób 
mający na celu zwolnienie od odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
§ 9 

Rękojmia za wady 

1. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy,  
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają po upływie 24 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4.  

2. Jeżeli w okresie rękojmi za wady zostaną ujawnione wady lub/i braki opracowań dające się usunąć, 
Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o ile nie zostanie 
pisemnie wyznaczony przez Zamawiającego inny dłuższy termin. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy – kara 
płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni  
od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie 
szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. W takim przypadku 
Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie lub potrącenie naliczonej kwoty z wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
dotyczących Wykonawcy – kara płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do jej zapłaty. 

5. W razie zaistnienia 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 terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 



 5 
 

8. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Kara płatna będzie  
w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

 
§ 11 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu,  
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław. 

2) w sprawie ochrony danych osobowych Wykonawcy mogą kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych osobowych w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu, kontakt: IOD_USWRO@stat.gov.pl, 
tel. 71 37-16-400; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym  
z podpisaniem umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku 
Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 1, 58-500 Jelenia Góra,  
której jest Pan/Pani stroną. 

4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem koniecznym do podpisania ważnej umowy – konsekwencją niepodania określonych danych 
będzie niemożność zawarcia umowy z Panią/Panem jako jej stroną; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
niniejsza umowa w oparciu o art. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie  
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429) oraz art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.); 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 86 § 1 w powiązaniu z art. 70 § 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), przez okres 5 lat 
od dnia licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  
 

*   Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego 

 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie Sąd 
właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnego 
aneksu podpisanego przez obie Strony. 
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4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze Stron. 

5. Integralną część umowy stanowi Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2019 r. oraz Formularz ofertowy. 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający:          Wykonawca: 
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