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Złącznik nr 3 do ZO

Kapitał Zakładowy:

ZLECENIE Nr …../Z/2013 z dnia…………
KRS 0000

„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. CKorzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348483 , NIP: 8951965126, reprezentowana przez:
Prezesa Leszka Dudek-Dudkowskiego
zwaną dalej „Zleceniodawcą”
zleca
( komu)………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy regałów archiwalnych– przy pomocy
zasobów sprzętowych i ludzkich Wykonawcy w terminie do dnia 31.01.2013r. i miejsca wskazanego przez
Zleceniodawcę.
§1
1. Za wykonanie Zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości…………… zł brutto; słownie
………………. brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:
1) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę terminie 7 dni licząc od dnia wykonania
Zlecenia potwierdzonego Protokołem odbioru (Załącznik nr 1 do Zlecenia);
2) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
3. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia rachunku Zlecającego.
4. Zlecający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr identyfikacji
podatkowej NIP 8951965126 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.
§2
Wykonawca zapłaci Zlecającemu kary umowne:
1) za zwłokę /za niedotrzymanie terminu wykonania Zlecenia w wysokości 100zł za każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w wysokości 100 zł za
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zlecającego kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
§3

1.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczone regały archiwalne na okres 24 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

§4
Zlecenie sporządza się w 2 egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, po jednym egzemplarzu dla
Wykonawcy i Zlecającego.
Załączniki do Zlecenia:
1. Protokół odbioru

Zlecający

Wykonawca

