
 

Uwaga - Podawane kwoty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego” 

 

Nr sprawy: 4/2022 

 

 

   pieczęć wykonawcy 

 

 

UMOWA DOSTAWY Nr 4/2022/LO5 

 

Zawarta dnia ……………………  pomiędzy 

V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, ul. Miodowa 5 

reprezentowanym przez: 

 

1. Pana mgr Antoniego Ćwiklińskiego - Dyrektora Szkoły, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………reprezentowanym 

przez 

1. ………………………… 

2.………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego lekkiego do siedziby 

Zamawiającego. 

2. Maksymalna ilość oleju, którą Zamawiający zakupi, wynosi około 21000 litrów. 

Ilość ta może ulec zmniejszeniu, a ewentualne zmiany ilości będą uzależnione od 

warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w trakcie 

obowiązywania umowy. 

 



§ 2 

Poszczególne dostawy oleju opałowego będą realizowane w terminie ………dni od 

daty telefonicznie złożonego zamówienia , w ilości określonej przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

Cena brutto 1 litra oleju w dniu podpisania umowy wynosi  …………  zł. 

 

§ 4 

1. Do każdej faktury Dostawca dołącza kalkulację cenową wg załącznika nr 2. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny, o której mowa w § 3, tylko w 

przypadku zmiany ceny oleju przez producenta lub zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 5 

Zapłata za dostarczony olej regulowana będzie przelewem na rachunek Dostawcy 

wskazany na fakturze w terminie  30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

W przypadku gdy dostawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z warunkami 

umowy, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 

 

§ 7 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.11.2022r. do dnia 31.10.2023r. 

 

§ 8 

Wszelkie zamiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmian cen, o których mowa w  

§ 4, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Ewentualne spory z tytułu umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd w Białymstoku. 

 

§ 11 



Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         DOSTAWCA: 

 

Oświadczenie 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……….……..…………………….……… 

[nazwa postępowania], prowadzonym przez 

………………………………………….…………..………………………………. [nazwa zamawiającego]. 

 

Ja niżej podpisany: 

Imię (imiona) ................................................................................................................................................... 

Nazwisko 

 ................................................................................................................................................... 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że: 

1) nie pozostaję w związku małżeńskim z zamawiającym 

2) nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej 

3) nie pozostaję w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia 

4) nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z zamawiającym i 

jego zastępcą prawnym 

......................................................... dnia ………......…. r. 

..................................................................

(podpis) 

                                                                                                                                                                              

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, 

oświadczam, że w związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt .......... [wskazać 

odpowiedni punkt z listy wskazanej powyżej], podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania. 



......................................................... dnia ………......…. r. 

.................................................................. 

(podpis) 

 

 


