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Zawarta w dniu

roku pomiędzy :

ZESPOŁEM SZKÓL MECHANICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
W TORUNIU

Reprezentowanym przez :
1. MAŁGORZATĘ ŁOPATKO

DYREKTORA SZKOŁY

2. IWONĘ SYPER

GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ

zwanym dalej Z L E C E N I O D A W C Ą , a

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą :

który jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej (lub rejestru przedsiębiorców) pod
numerem

; REGON

, NIP

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług w zakresie prania
wodnego i chemicznego następującego asortymentu:
a) Prania bielizny pościelowej
b) Czyszczenia koców
c) Prania firan
d) Prania obrusów
e) Prania odzieży ochronnej

§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się odbierać i dostarczać uprany asortyment własnym
transportem.
§3
1. Za świadczenie usług Zleceniodawca będzie pobierał opłatę w wysokości zgodnej
z przyjętym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.
2. Świadczenie usługi będzie następowało w czasie 1 roku od daty zawarcia umowy, partiami
stosownie do potrzeb Zleceniodawcy.

3. Zleceniobiorca po wykonaniu każdej usługi wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT. Faktury
wystawiane będą raz w miesiącu, tj. ostatniego dnia każdego miesiąca. Zleceniodawca
upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
4. Płatności za wykonane usługi dokonywane będą przelewem w terminie 7 dni od daty
otrzymania faktury VAT, na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego.

§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w czasie nieprzekraczającym 3 dni od
momentu zgłoszenia dyspozycji, przez 7 dni w tygodniu.

§5
1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości Zleceniodawca ma prawo zgłosić
reklamację.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 3 dni od daty
zgłoszenia. W tym czasie, jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Zleceniobiorca zobowiązuje się
również do dokonania wszelkich poprawek.
3. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy oddanych do prania
Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy zwykłą wartość rzeczy.
4. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy gwarancji, że środki piorące i czyszczące są
wysokiej jakości i atestowane. W przypadku stwierdzenia, że cena, warunki dostawy lub
walory jakościowe oferowane przez Zleceniobiorcę uległy pogorszeniu w stosunku do
aktualnej oferty, Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość składania zamówień u podmiotów
oferujących korzystniejsze warunki sprzedaży.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania
w razie powtarzania się czynników opisanych w § 5 pkt.4.

§6
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, po uprzednim miesięcznym okresie
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

§8
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz prawa wekslowego.

§9
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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