Umowa kupna/sprzedaŜy
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2004.19.177 z późniejszymi zmianami), zawarta w dniu
w Toruniu pomiędzy:
___________________________________________________________________________
reprezentowanym (-ą) przez:
1. ___________________________________________
2. ___________________________________________
zwanym dalej „Sprzedawcą”
a Zespołem Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ( ul. Św. Józefa 26)
reprezentowanym przez:
1. mgr Andrzeja Skrzypczyka – dyrektora ZSMEiE w Toruniu
2. Iwonę Syper
- główną księgową ZSMEiE w Toruniu
zwanym dalej „Zamawiającym”
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa towar w postaci:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
zgodnie z zamówieniem.
§2
1. Wydawanie towaru będzie następowało partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy
od dnia 1 kwietnia 2007 do dnia 31 marca 2008.
2. Wielkość i termin wydawania kaŜdej partii towaru wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji
Zamawiającego.
3. Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić towar w ciągu 3 dni od zgłoszenia dyspozycji przez
Zamawiającego
4. Sprzedawca będzie wystawiał faktury VAT w ciągu 3 dni od pokwitowania przyjęcia przez
Zamawiającego zamówionej partii towaru.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 3-ch
dni od daty jego wydania.
2. W razie stwierdzenia wad względnie niskiej jakości Zamawiający złoŜy stosowną reklamację
Sprzedawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 3-ch dni, a po bezskutecznym upływie tego
terminu reklamacja będzie uwaŜana za uznaną w całości zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego.
3. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji, Ŝe towar jest dobrej jakości i atestowany. W razie
stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zobowiązany
będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie 2-ch dni od
otrzymania reklamacji
4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe cena, walory jakościowe lub warunki dostawy oferowane przez
Sprzedawcę uległy pogorszeniu w stosunku do aktualnej oferty rynkowej, Zamawiający zastrzega
sobie moŜliwość składania zamówień u podmiotów oferujących korzystniejsze warunki
sprzedaŜy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania w razie
powtarzania się czynników opisanych w § 3 pkt 4
§4
Umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
Sprzedający:

Zamawiający:

