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      ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

U M O W A   -  W Z Ó R  

 

zawarta w dniu …………..……….. roku pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym 

Instytutem Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963  Poznań, wpisanym do KRS pod 

numerem 0000080154, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez: 

 dr inż. Julię Gościańską - Łowińską – Dyrektora 

 mgr Dagmarę Milewską – Głównego Księgowego 

a 

……………………………………………………………………………………………………………….…………. wpisanym 

do ……………………………………………………..……….. pod numerem ………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

§1 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca podejmuje się wykonania obsługi prawnej Sieci 

Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych /tj: Dz U 2015.507 ze 

zm/ , ustawy z dnia 26.05.1982 r. prawo o adwokaturze /tj: Dz U 2018 poz.1184/ zgodnie z 

treścią zapytania ofertowego nr ……………………………………..  

 

§2 

Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie z niniejszą umową, a także 

zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia wysokiego 

standardu usługi. 
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§3 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 

§4 

 

1. Należne wynagrodzenie za cały okres trwania umowy, strony ustalają na 

kwotę ………………….. netto. Wynagrodzenie ulega zwiększeniu o należny podatek VAT. 

 

Kwota netto:  ………………………….……. 

Podatek VAT:  ………………………….……. 

Kwota brutto:  ………………………….……. 

Słownie:  ……………………………………………………………………………………..….……. 

2. Cena obejmuje cały zakres zamówienia. Cena oferty jest ceną ryczałtową i jest 

niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 

3. Wynagrodzenie płatne jest zaliczkowo za okresy miesięczne - na podstawie faktur 

Zleceniobiorcy - w wysokości proporcjonalnie przypadającej na dany okres. 

 

§5 

Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej. 

 

   §6 

Sposób, warunki i terminy realizowania czynności obsługi prawnej, strony ustalają na bieżąco 

w toku realizacji umowy. 

 

§7 

1.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za 1 miesięcznym 

wypowiedzeniem. 
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§8 

Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle realizacji umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§10 

Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. 

 

 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 


