
Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego

UMOWA NR ………….
do postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

dnia 09 sierpnia 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), na świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej
transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do internetu 

zawarta w dniu ………………………. w Gdańsku, pomiędzy:
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki siedziba przy ul. Łąkowej 1-2, 80-743 Gdańsk,

posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,  ,

zwaną dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowaną przez ….................................................................................................................,
a
…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą ………………………………………………………………………………………………
,
adres: ………………………………………………………………………………….…………
działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………………..
oznaczenie  sądu  rejonowego:
……………………………………………………………………………
reprezentowaną  przez:
………………………………………………………………………………….

§ 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji
danych  wraz  z  dostawą  aparatów  telefonicznych  z  akcesoriami  i  dostępem do  internetu  dla
Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:

a) usług telefonii komórkowej,
b)usług  bezprzewodowego  dostępu  do  Internetu  w  technologii
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE,

2) dostawa:
a) fabrycznie nowych aparatów telefonicznych z akcesoriami wraz z transportem,
b)  fabrycznie  nowych  modemów  łączności  GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/LTE  wraz  z
transportem,

3) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń
mobilnych.

3. Szczegółowy opis modeli telefonów i modemów oraz cennik zawiera załącznik nr 1 do umowy.
4. Warunki świadczenia usług zawarte w zapytaniu ofertowym stanowią integralna część umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zamówienia. 
6. Zamawiający zastrzega,  że w zakresie aktywacji wraz z dostawą  nowych aparatów, w drugim
roku obowiązywania umowy, ewentualne zwiększenie nie przekroczy połowy liczb wskazanych w
formularzu cenowym.



7. Dalsze wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 
1) Ze względu na parametry techniczne aparaty telefoniczne i modemy zostały podzielone na 3

grupy: aparaty telefoniczne: 1, 2, 3 . Modemy transmisji danych - grupa 4.
2)  Oferowane  aparaty  telefoniczne,  dodatkowe  akcesoria,  modemy  do  bezprzewodowej

transmisji danych muszą być fabrycznie nowe.
3) W przypadku wycofania z rynku któregokolwiek z modeli aparatów, Wykonawca zaproponuje

model  zamienny,  o  parametrach  nie  gorszych  niż  model  oferowany.  Akceptacja  modelu
zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej.

4)  Zamawiający  ma  prawo  aktywacji  usług  (z  dostawą  kart  SIM)  bez  obowiązku  zakupu
urządzeń niezbędnych do ich świadczenia.

5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę  zapotrzebowania, dodatkowe (rezerwowe)
aparaty telefoniczne bez aktywacji karty SIM, w każdej z grup sprzętowych 1,2,3 i 4 - w cenie
z oferty Wykonawcy (formularza cenowego).

6) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w miarę  zapotrzebowania, dodatkowe akcesoria do
zamawianych  telefonów,  jeśli  nie  stanowią  wyposażenia  producenta,  zgodnie  z  cennikiem
Wykonawcy.

7)Urządzenia i/lub aktywacje będą dostarczane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę na
jego koszt.

8) Aktywacja nowej karty SIM będzie następowała niezwłocznie po pisemnym potwierdzeniu
jej otrzymania przez Zamawiającego.

9) Zamawiający będzie ponosił opłaty za urządzenie i usługę związane z nową, zamówioną
aktywacją  od  momentu  włączenia  aktywacji,  potwierdzonej  protokołem  odbioru,  z
zastrzeżeniem, że pierwsza opłata  za  usługę  winna być  naliczona proporcjonalnie  od dnia
aktywacji karty lub urządzenia do dnia kończącego okres rozliczeniowy.

10) Karty  powinny  być  dostarczone  do  siedziby  Zamawiającego  w  opakowaniach
zabezpieczających je przed ewentualnym uszkodzeniem.

11) Zamawiający  wymaga  zapewnienia  „opiekuna  serwisowego”  w  zakresie  sprzedaży
usług,sprzętu oraz wsparcia technicznego o serwisowego.

12) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zarządzanie własnymi kontami abonenckimi przez
sieć  Internet,  dając  w  szczególności  możliwość  podglądu  przez  Internet  generowanych
kosztów przez poszczególne numery,  bezpłatną  możliwość  blokowania połączeń, bezpłatną
możliwość  blokowania  połączeń  międzynarodowych  w  tzw.  roamingu  oraz  zdejmowania
blokad.

13) Wykonawca  zapewni  możliwość  natychmiastowej  blokady karty  SIM np.:  w przypadku
kradzieży lub utraty aparatu telefonicznego po zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego  oraz  bezpłatne  wydanie  i  aktywację  duplikatów kart  SIM w powyższych
przypadkach,  w ciągu 2 dni  roboczych od ich zamówienia,  bez konieczności  przedłużania
obowiązywania umowy.

8. Wykaz numerów telefonów stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
9. Wykonawca zapewni dostęp do sieci telefonii komórkowej o zasięgu zgodnym z aktualną mapą

zasięgu zapewnionego przez Wykonawcę, publikowaną na stronie internetowej Wykonawcy z
zastrzeżeniem,  ze  zasięg  sieci  telefonii  komórkowej  będzie  obejmował  minimum  90%
terytorium  RP.  Wykonawca  zapewni  pełną  dostępność  sieci  w  każdych  warunkach
użytkownikom Zamawiającego, wykonującym zadania na terenie całego kraju, szczególnie w
siedzibie  Zamawiającego.  Usługa  powinna  być  dostępna  24h/dobę  przez  7  dni  w tygodniu.



Zaoferowany poziom sygnału ma być wystarczający do:
- nawiązania łączności głosowej
- przesyłania wiadomości SMS i MMS

przesyłania  i  pobierania  danych  za  pomocą  użytkowanych  przez  Zamawiającego
modemów i aparatów telefonicznych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu w układzie 24h/dobę 7 dni w tygodniu
przez cały rok usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń głosowych, transmisji danych, SMS,
MMS, GPRS, w połączeniach krajowych, międzynarodowych i roamingu.
11.  Usługi  oparte  będą  na  jednolitych  miesięcznych  abonamentach,  obejmujących  wszystkich
użytkowników Zamawiającego. Abonament to kwota do wykorzystania na wszystkie połączenia
głosowe, SMS-y, MMS-y, pakietowa transmisja danych, na następujących zasadach:

1) liczba minut na połączenia głosowe krajowe do wszystkich operatorów – bez limitu
2) liczba minut na połączenia krajowe z telefonią stacjonarną – bez limitu
3) SMS-y, MMS-y do wszystkich operatorów sieci komórkowych – bezpłatnie

12. Usługi w ramach abonamentu świadczone bezpłatnie:
1) odbieranie połączeń na terenie kraju
2) korzystanie i odsłuchiwanie poczty na terenie kraju
3) blokada karty SIM w przypadku zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia
3) dostarczenie duplikatu karty SIM w terminie 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
4) aktywacja karty SIM
5) SMS powiadamiający o próbie połączenia
6) bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi
7) dostarczanie i odbieranie do siedziby kart SIM
8) zmiana numeru na żądanie Zamawiającego
9) opiekun biznesowy dla bieżących potrzeb
10) przeniesienie dotychczas używanych numerów abonenckich Zamawiającego do sieci  
Wykonawcy z zachowaniem aktualnej numeracji
11)  bilingi  załączone  do  faktury,  zawierające  koszty  usług  poszczególnych  abonentów

Zamawiającego
13.  Zamawiający  zastrzega  sobie,  w  przypadku  uszkodzenia  aparatu  telefonicznego,  nie
podlegającego naprawie gwarancyjnej, możliwość odpłatnej wymiany aparatu na nowy, w ramach
obowiązującej umowy, bez konieczności jej przedłużania.
14. Wymagania dotyczące usługi bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 4 sztuki fabrycznie nowych i bezpłatnych kart SIM 
do bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na terenie kraju z abonamentem 
zaoferowanym w ofercie.

2) dostawa kart i modemów odbędzie się przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi
3) Wykonawca zagwarantuje transfer danych w technologii zgodnej z zaoferowaną w ofercie w 

zależności od technologii posiadanej przez operatora, stosownie do zasięgu posiadanych stacji
bazowych

4) Zamawiający wymaga minimalnej prędkości transmisji danych nie mniejszej niż 20 Mb/s, 
stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych

5) Zamawiający wymaga minimum 4 GB limitu danych na jedno urządzenie z maksymalną 
prędkością dedykowaną dla oferowanego abonamentu

6) Wykonawca zagwarantuje. Że po wyczerpaniu limitu transferu danych nie będą naliczane 
dodatkowe opłaty, przy czym transfer spadnie do prędkości określonej przez operatora



§ 2
Odbiór sprzętu:

1. W każdym przypadku Zamawiający potwierdzać będzie odbiór zamówionego sprzętu protokołem
odbioru,  którego  wzór  Wykonawca  ustali  z  Zamawiającym.  Z  chwilą  podpisania  protokołu
odbioru aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami, oraz modemy do bezprzewodowej transmisji
danych stają się własnością Zamawiającego.

2. Wymagania w zakresie dostawy komórkowych aparatów telefonicznych:
1) dostawa telefonów komórkowych z akcesoriami i kart SIM i PIN odbędzie się przed 
terminem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę
2) Wykonawca dostarczy wszystkie telefony bez blokady SIMLOCK
3) telefony muszą posiadać wszystkie niezbędne wymagane polskim prawem certyfikaty i 
homologacje
4)  Wykonawca  dostarczy  wszystkie  telefony  nowe,  nieużywane,  gotowe  do  pracy,
pochodzące z bieżącej produkcji, posiadające zainstalowane oprogramowanie

3. Dostawa telefonicznych aparatów komórkowych lub akcesoriów lub kart SIM oraz modemów do
bezprzewodowej transmisji danych w ilościach wykraczających ponad wskazane w załączniku nr
1  do  umowy będzie  się  odbywała  na  podstawie  zamówienia  przesłanego  faksem lub  droga
mailową w terminie:
a)  nie  dłuższym niż  4 dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  zamówienia  -  w  przypadku

realizacji zamówienia do 4 sztuk w tym samym czasie,
b)  nie  dłuższym niż  7 dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  zamówienia  -  w  przypadku

realizacji zamówienia powyżej 4 sztuk w tym samym czasie.
4. Za otrzymanie zamówienia uważane będzie potwierdzenie faksu, potwierdzenie odbioru e-maila.

§ 3
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt w wymiarze:
1) aparaty telefoniczne - …..... m-ce 
2) modemy do bezprzewodowej transmisji danych - ….. m-ce
3) baterie - ….........m -ce.
2.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się  od dnia podpisania protokołu odbioru dostarczonych

przez  Wykonawcę  telefonicznych  aparatów  komórkowych  wraz  z  akcesoriami  (bateria,
ładowarka  inne  nie  wymienione  a  ujęte  w  zestawach)  oraz  modemów  do  bezprzewodowej
transmisji danych.

3. Zamawiający  o  stwierdzonych  wadach  i  usterkach  w  dostarczonym  sprzęcie  powiadomi
Wykonawcę pisemnie, faksem lub e-mailem. Wykonawca dokona naprawy lub usunięcia usterki
(jeżeli  będzie  taka  możliwość)  niezwłocznie,  lub  poinformuje  Zamawiającego  o  terminie
usunięcia  usterki,  zapewniając  równoważny  aparat  zastępczy.  Wykonawca  dostarczy  telefon
zastępczy w terminie 1 dnia roboczego od chwili przekazania wadliwego urządzenia.

4. W  przypadku,  jeśli  usterki  wykryte  w  okresie  gwarancji  nie  będą  możliwe  do  usunięcia,
Wykonawca wymieni  wadliwy aparat  telefoniczny na nowy,  o parametrach nie  gorszych niż
przekazany  do  naprawy,  przy  czym  wymiana  ta  nie  spowoduje  przedłużenia  terminu
obowiązywania umowy.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usterek w terminie 48 godzin od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego,  Zamawiający może zlecić  ich usunięcie  stronie trzeciej,  na
koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadku:



a) nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi
b) dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych przez użytkowników
c) używania sprzętu do celów niegodnych z jego przeznaczeniem
7. Zamawiający może dochodzić  roszczeń  z tytułu gwarancji także po upływie gwarancji,  jeżeli

reklamował  wadę  przed  upływem  tego  terminu.  Zamawiający  ma  możliwość  korzystania  z
uprawnień rękojmi w okresie trwania gwarancji.

§ 4
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 lutego 2016 r. do dnia 01 lutego 2018 r.
§ 5

Warunki płatności
1. Wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy będącą integralną częścią niniejszej

umowy wynosi:
1) aparaty telefoniczne i modemy 
netto …...........… zł
VAT ………….. zł
brutto …............. zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………
2) abonament
netto …...........… zł
VAT ………….. zł 
brutto …............. zł
słownie: ….............................................................................................................................
Łącznie brutto: …..........................zł (słownie: …............................)

2. Wysokość wynagrodzenia zawiera:
a) wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej,

dostawy  telefonicznych  aparatów  komórkowych  z  akcesoriami  oraz  modemów  do
bezprzewodowej transmisji danych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy,

b) podatek VAT,
c) oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania warunków wymienionych w umowie w

tym koszty dostawy.
3. W  razie  zmiany  wysokości  obowiązujących  stawek  podatku  VAT,  dotyczących  przedmiotu

umowy  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do
zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego nową, aktualną wysokość stawek podatku VAT.

§ 6
Sposób rozliczenia

1.  Zamawiający  dokona  zapłaty  za  usługi,  telefoniczne  aparaty  komórkowe  z  akcesoriami,
dodatkowe akcesoria oraz modemy do bezprzewodowej transmisji danych, zrealizowaną zgodnie
z wymogami technicznymi Zamawiającego i treścią złożonej oferty, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia  (i  dokonania  odbioru)  przedmiotu  umowy  do  siedziby  Zamawiającego,
potwierdzonej w formie pisemnej przez Zamawiającego i dostarczenia prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku.

2.  Płatność  zostanie  dokonana  przelewem  na  konto  Wykonawcy  na  podstawie  oryginału
faktury/rachunku, na konto wskazane na fakturze/rachunku. 

3.  Za  dokonanie  płatności  rozumie  datę  przelewu  wychodzącego  z  konta  bankowego
Zamawiającego.



4. Zamawiający oświadcza,  że należności za wykonanie przedmiotu zamówienia wpłaci na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

5.  Zamawiający i  Wykonawca oświadczają,  że  są  podatnikami  podatku VAT uprawnionymi  do
otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

§ 7
Rozwiązanie umowy i kary umowne

1.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  w  każdym  czasie  ze  skutkiem
natychmiastowym:
a)  W  razie  naruszenia  przez  Wykonawcę  warunków  niniejszej  umowy  lub  regulaminu

świadczenia usług telekomunikacyjnych . Prawo o którym mowa w ust. 1 lit a) może zostać
wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich
skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni  termin nie krótszy niż  7 dni,  a mimo
upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków.

b) w przypadku powtarzających się  uchybień  w wykonywaniu umowy rozumianych jako brak
reakcji  ze  strony  Wykonawcy  na  zgłaszane  usterki,  powtarzające  się  awarie  i
nieprawidłowości, brak reakcji Wykonawcy na zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje.
Postępowanie  reklamacyjne  będzie  prowadzone  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia
wydanego  w  oparciu  o  delegację  ustawową  zawartą  w  art.  106  ust.  4  Prawa
telekomunikacyjnego.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej,  że  wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia
należnego z tytułu  wykonania  części  umowy – podstawa art.  145 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

3.  Wykonawca  ma  prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  w  każdym  czasie  ze  skutkiem
natychmiastowym w razie naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy o  świadczenie
usług  telekomunikacyjnych,  jeżeli  Wykonawca  wezwał  Zamawiającego  do  zaprzestania
naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż
7 dni, a mimo upływu tego terminu Zamawiający nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich
skutków.

4. Za każdy dzień opóźnienia w świadczeniu usług lub dostaw, z zastrzeżeniem §7 ust. 2 niniejszej
umowy,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  50  PLN  za  każdy  numer  nie
przygotowany do realizacji usługi (karta SIM, modem do bezprzewodowej transmisji danych)
oraz za każdy niedostarczony na czas zestaw telefoniczny.

5. W razie rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy od umowy, z przyczyn nieleżących po stronie
Zamawiającego,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  5  %
wynagrodzenia umownego łącznie brutto określonego w § 5 ust.1 umowy.

6. Strony z zastrzeżeniem ustępu 2, zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

7.  Odpowiedzialność  którejkolwiek ze Stron z  tytułu utraconych korzyści  (lucrum cessans) jest
wyłączona.

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszczętym
wobec niego postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym.

§ 8
Osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia

1.  Zamawiający  upoważnia  do  zamawiania  telefonicznych  aparatów  komórkowych  wraz  z



akcesoriami, dodatkowych akcesoriów oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych
wynikających z realizacji podpisanych umów osoby:
.....................................................

2.  Zamawiający  upoważnia  do  odbierania  telefonicznych  aparatów  komórkowych  wraz  z
akcesoriami, dodatkowych akcesoriów oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych
wynikających z realizacji podpisanych umów osoby:
.........................................................

3.  Wykonawca  upoważnia  do  wykonywania  umowy  tj.  opieki  technicznej  i  handlowej,
zapewniającą bieżącą obsługę n/w osoby:
1) .………………………………………………………………….
2) .………………………………………………………………….

4. Osoby wymienione w ust. 1, 2 oraz 3 mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne
za  uprzednim  pisemnym  poinformowaniem  strony  drugiej.  Powiadomienie  o  powyższych
zmianach nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

§ 9
Postanowienia końcowe

1.  Szczegółowy  zakres  i  warunki  wykonywania  usług  telekomunikacyjnych  realizowanych  na
podstawie  niniejszej  umowy odbywać  się  będzie  na  warunkach  opisanych  w  „Regulaminie
świadczenia  powszechnych  usług  telekomunikacyjnych”,  opracowanym  przez  Wykonawcę  i
zgodnym z ustawą  Prawo telekomunikacyjne. Akceptacja Regulaminu nastąpi równocześnie z
podpisaniem  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych  w  sieci  komórkowej  na  rzecz  Politechniki  Gdańskiej.  Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić  Zamawiającego o każdej zmianie regulaminu z wyprzedzeniem
co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo zmiany zakresu  i  rodzaju  świadczonych  usług  (w  tym
rezygnacji)  w  trybie  zgodności  z  Regulaminem  świadczenia  powszechnych  usług
telekomunikacyjnych.

3.  Regulamin będzie wiązać  strony umowy w zakresie,  w jakim nie jest  sprzeczny z niniejszą
umową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

4. W razie wystąpienia ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania niniejszej umowy
Strony dołożą starań w celu polubownego ich rozwiązania. W sprawach spornych, co do których
strony nie  osiągną  porozumienia,  strony mogą  zwrócić  się  do sądu właściwego dla  siedziby
Zamawiającego, spory rozstrzygane będą według prawa polskiego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r, Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn.
zm.).

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
7. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

1) Zapytanie ofertowe
2) Wykaz numerów telefonów
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
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