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UMOWA NR  26a/2007

zawarta w Pułtusku dnia 2 marca 2007r.

pomiędzy

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu w Pułtusku 

z siedzibą ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk,

w imieniu którego działają:

1. Pan Tadeusz Nalewajk - Starosta Pułtuski

2. Pan Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski

zwanym w treści umowy "Zlecającym"

a

firmą  Bar „OKRUSZEK” Danuta Pniewska,

z siedzibą: ul. Rynek 16, 06-100 Pułtusk,

działającą  na  podstawie  wpisu  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  nr  2368 z  dnia  4  lipca

2005r., wydanego przez Burmistrza miasta Pułtuska,

reprezentowaną przez:

Panią Danutę Pniewską,

zwaną w treści umowy „Usługodawcą”.

Strony zawarły umowę o następującej treści. 

§1.

1. Usługodawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  usługi  polegającej  na  dostarczeniu  ciepłych

posiłków  (obiadów  oraz  serwisu  kawowego)  dla  10 (dziesięciu)  osób  –  uczestników  kursu

„Księgowości komputerowej”, odbywającego się od 4 marca do 20  maja 2007r. w Pułtusku,

zgodnie z załączonym harmonogramem. 
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2. W przypadku ewentualnych zmian w harmonogramie szkolenia Usługodawca zobowiązuje się

do dostosowania do zaistniałych zmian.

§2.

Wartość zamówienia wynosi: 

- wartość brutto: 2772,00 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa zł)

- wartość netto: 2590,65 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt zł, sześćdziesiąt pięć gr) 

- wartość VAT (7% ): 181,35 zł (sto osiemdziesiąt jeden zł, trzydzieści pięć gr)

§3.

Zlecający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonaną usługę przelewem na konto Usługodawcy

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§4.

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.

§5.

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały  zastosowanie

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6.

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zlecającego.

§7.

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

 

    Danita Pniewska          Witold Saracyn               Tadeusz
Nlewajk

  Bar „OKRUSZEK”              Wicestarosta Pułtuski           Starosta Pułtuski

..........................................................                               ...........................................................
pieczęć i podpis Usługodawcy                                                                 pieczęć i podpis Zlecającego
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* Należy parafować każdą stronę wzoru umowy
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