Nr rejestru: ZP.2396-133/17/K.AG

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
Umowa nr ZP.2396-133/17/K.AG
na dostawę
Zawarta w dniu ………………………… roku w Sulechowie pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów,
NIP: 927-16-66-230 reprezentowaną przez:
Kanclerza
mgr Marcina Szczęsnego
przy udziale Kwestora PWSZ w Sulechowie - mgr Zofii Rosolskiej
- zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCY,
a
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
....................................................................(imię i nazwisko) .......................................................,
zamieszkałym/ą w................................................., prowadzący/ąca działalność gospodarczą pod
nazwą
„........................................................” z siedzibą w .............................................., przy
ul..........................................................., NIP ......................................................................
wpisanym/nej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez ........................................,
pod
numerem:..................................................................
reprezentowanym/ną przez:
1....................................................................................................................................,
2....................................................................................................................................
WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ
1 .........................................................(imię i nazwisko) ..........................................................,
zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca/y działalność gospodarczą jako
wspólnik/cy spółki cywilnej „............................................” z siedzibą w ..........................................,
przy ul..........................................................., NIP ........................................ wpisanej/na do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................, pod
numerem:..................................................................
2. .........................................................(imię i nazwisko) ..............................................................,
zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca działalność gospodarczą jako
wspólnik spółki cywilnej „................................................” z siedzibą w ........................................,
przy ul..........................................................., NIP ........................................ wpisanej/na do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez ........................................, pod
numerem:..................................................................
reprezentowana przez:
1....................................................................................................................................,
2....................................................................................................................................
OSOBA PRAWNA ORAZ INNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
..............................(firma)................................ z siedzibą w..........................................................,
przy ul................................................................., wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP ..................................., kapitał
zakładowy
..................
reprezentowana przez:
1....................................................................................................................................,
2....................................................................................................................................

- zwanym/ą/ ymi dalej WYKONAWCĄ/CAMI
- dalej łącznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego
dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, wyłączonego z obowiązku
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; ze zm.) Prawo
zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną jako
najkorzystniejsza przy zastosowanym kryterium cenowym, zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 [Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017
roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego, o parametrach technicznych i wyposażeniu
określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od
obciążeń prawami osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód spełnia wszelkie normy dopuszczające go do
ruchu drogowego.
4. Pojazd dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał gwarancje producenta i gwarancje
Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje przynajmniej jednym serwisem na terenie powiatu
zielonogórskiego, w którym możliwe jest dokonanie wszystkich czynności wymaganych
do zachowania udzielonej gwarancji, w szczególności konserwacji, przeglądów technicznych,
serwisu i naprawy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych i prawnych.
7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy przekaże
Zamawiającemu w dniu dostawy samochodu następującą polskojęzyczną dokumentację
techniczno-eksploatacyjną oraz akcesoria dla dostarczonego pojazdu:
1) instrukcję obsługi pojazdu …. egz.,
2)

kartę pojazdu ….. egz.,

3)

książkę gwarancyjną pojazdu oraz urządzeń zamontowanych w pojeździe …. egz.,

4)

książkę przeglądów serwisowych…. egz.,

5)

instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe …. egz.,

6)

wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta …. egz.,

7)

świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu …. egz.,

8) komplet kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta …. egz.
oraz wskaże adres/y serwisu gwarancyjnego na terenie powiatu zielonogórskiego.
8. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia do rozliczenia zostanie wliczony używany samochód
marki Peugeot model Partner 2.0 HDI rocznik 2001, stanowiący własność Zamawiającego, według
cen rynkowych.
9. Szczegółowy przedmiot umowy jest określony w ofercie Wykonawcy z dnia …………………. r.
§ 2 [Parametry techniczne samochodu]
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu jednego, wyprodukowanego w 2017 roku,
fabrycznie nowego samochodu osobowego:

- producent ……………………………………. ,
- model ………………………………………... ,
- rok produkcji ………………………………... ,
- nr silnika …………………………………….. ,
- pojemność skokowa silnika …………………. ,
- moc silnika …………………………………... ,
- nr VIN ………………………………………... ,
- nr lakieru …………………………………….. ,
wraz z wyposażeniem i urządzeniami wyszczególnionymi w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załączniku do niniejszej umowy.
§ 3 [Prawa i obowiązki]
1. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w Umowie terminów
dostarczenia towarów.
2. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Umowy oraz do niepodejmowania żadnych
działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy, w tym zobowiązują się udzielać
sobie wzajemnie informacji w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot wykorzystując swoje doświadczenie, zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, a także obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§ 4 [Odbiór]
1. Wykonawca zrealizuje umowę w terminie do 21 dni liczonych od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego pisemnie/faksem o planowanej dostawie,
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: ………………………………………………………………………. .
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
w szczególności:
1) koszty materiałów, dostawy przedmiotu umowy, w tym koszty załadunku, transportu
i rozładunku,
2) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania umowy,
3) koszty napraw lub wymiany przedmiotu niniejszej umowy na nowy z tytułu rękojmi
i gwarancji.
5. Jeżeli uszkodzenie dostarczonego wyposażenia nastąpiło w czasie trwania transportu
w szczególności z przyczyn niewłaściwego opakowania lub niewłaściwych warunków transportu odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Wykonawca.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował na podstawie protokołów odbioru podpisanych
przez Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzającego należyte wykonanie umowy w zakresie:
1) kompletności dostarczonego przedmiotu umowy,
2) terminowości dostawy,
3) dostarczenia przez Wykonawcę szczegółowych warunków gwarancji sprzętu będącego
przedmiotem umowy,

7. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany przez Zamawiającego komisyjnie po całkowitym
zrealizowaniu zamówienia. W przypadku istnienia usterek przy dokonywaniu odbioru Zamawiający
wskaże termin ich usunięcia.
8. Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru zastrzega sobie prawo sprawdzenia
parametrów technicznych dostarczonego przez Wykonawcę samochodu celem oceny zgodności
z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
9. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
do
zgłoszenia
wad
oraz
niezgodności,
względem parametrów o których mowa w ust. 8 w terminie do jednego miesiąca od daty
protokolarnego odbioru samochodu bez zastrzeżeń.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, a w przypadku
niemożności ich usunięcia wymienić samochód na nowy, wolny od wad oraz zgodny
z postanowieniami niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez Strony. Do czasu dostawy
nowego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie samochód zastępczy
o parametrach maksymalnie zbliżonych do opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie
koszty naprawy oraz wymiany, o której mowa w niniejszym ust. pokrywa Wykonawca niezależnie
od ich wysokości. Z czynności odbioru nowego samochodu zostanie sporządzony dodatkowy
protokół odbioru zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu do siedziby
Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru oraz dodatkowego protokołu odbioru,
o którym mowa w ust. 10 (w przypadku jego sporządzenia).
12. Z chwilą przekazania towaru Zamawiającemu przechodzi na niego prawo własności dostarczanych
towarów.
§ 5 [Wynagrodzenie]
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w wysokości
…………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………..złote …../100), w tym
obowiązujący VAT.
2. Wartość samochodu marki Peugeot model Partner 2.0 HDI będącego przedmiotem rozliczenia,
który Wykonawca kupuje od Zamawiającego wynosi: …………………………………. zł brutto (słownie:
…………………………………..………………………..), podatek VAT – zwolniony na podstawie art. 43 ust.1
pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. 2016 poz. 710 ze
zm.).
3. Zamawiający wystawi fakturę VAT za samochód marki Peugeot model Partner 2.0 HDI będący
przedmiotem rozliczenia.
4. Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury VAT obejmującej cenę przedmiotu
zamówienia, po podpisaniu protokołu lub dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy.
5. Wynagrodzenie wyszczególnione w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania niniejszej umowy w szczególności wszelkie koszty wyszczególnione w § 4 ust. 4
niniejszej umowy.
6. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należności wynikających z faktury VAT w terminie do
21 dni liczonych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, przy
czym za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Płatność należności nastąpi jednorazowo, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, objętego
zamówieniem na podstawie niniejszej umowy, jako kompensata pomiędzy fakturą zakupu
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust 1 niniejszej umowy, a fakturą sprzedaży
samochodu Peugeot model Partner 2.0 HDI.
8. Rozliczenie między Stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.
9. Wynagrodzenie nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§ 6 [Gwarancja i rękojmia]
1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu niniejszej umowy z tytułu rękojmi. Zamawiający ma
prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz gwarancji
producenta niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Wykonawcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1, obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń
lub dodatkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 10 (w przypadku jego
sporządzenia) zgodnie z gwarancją producenta (książką gwarancyjną).
3. W czasie trwania rękojmi oraz gwarancji Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje pisemnie na
adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………. .
4. Reklamacje Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż do 7
dni licząc od daty ich zgłoszenia.
5. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad lub usterek pojazdu lub jego części
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego ich usunięcia zgodnie z zapisami
§ 4 ust. 4 pkt 3) w terminie nie dłuższym niż do 14 dni od daty ich zgłoszenia.
6. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie zgłoszonych
Wykonawcy wad i usterek wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując
przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej z tytułu zwłoki.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający zachowuje prawo do udzielonej w ramach
niniejszej umowy gwarancji i rękojmi.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek na swój koszt bez względu na wartość
naprawy z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowaną Stację Obsługi nieopłacalności naprawy w okresie
trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca może odmówić naprawy i na własny koszt wymieni pojazd
na nowy zgodny z postanowieniami niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez Strony.
W terminie do czasu dostawy nowego pojazdu Wykonawca zobowiązuje się udostępnić
nieodpłatnie samochód zastępczy o parametrach maksymalnie zbliżonych do opisanych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§ 7 [Odpowiedzialność za wykonanie umowy]
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 10 % wartości całego umownego wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy lub dojdzie do jej niewykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
- w wysokości 0,5 % wartości całego umownego wynagrodzenia brutto z tytułu nie dostarczenia
przedmiotu zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w terminie za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy Wykonawca w terminie do
dnia ………………… r. tj. w ciągu 21 dni od podpisania Umowy, nie zakupi (w rozliczeniu)
samochodu osobowego Zamawiającego opisanego w zapytaniu ofertowym, a w takim wypadku
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy żadnych odszkodowań, zwrotu kosztów
lub innych należności.
4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych jak też kar umownych.
5. Zapłata należności tytułem kar umownych następować będzie na podstawie noty obciążeniowej
w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

6. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi wskazanemu w ust. 4 Zamawiający ma
prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości wyższej niż
zastrzeżone kary umowne.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 8 [Postanowienia końcowe]
Przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem faxu, informowania
o zmianie adresu, nazwy i innych danych potrzebnych do realizacji Umowy.
Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, którego Strony nie
będą mogły załatwić polubownie, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego (Sulechów).
Zmiany lub uzupełnienie treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
Wykonawca
…………………………………

Zamawiający
……………………………………

Załącznik nr 1 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU

Zgodnie z umową …………………………………. z dnia ……………………………….
zawartą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, znak ZP.2396-133/17/K.AG, dotyczącego zamówienia
o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164; ze zm.) Prawo zamówień publicznych na
podstawie art. 4 pkt 8, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie ul. Armii
Krajowej 51, 66-100 Sulechów
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

NIP:

……………………………………………………………………………………………..
odbył się odbiór jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Sulechowie.
Miejsce dostawy: ………………………………………………………………………………
Dane pojazdu:
- producent ……………………………………. ,
- model ………………………………………... ,
- rok produkcji ………………………………... ,
- nr silnika …………………………………….. ,
- pojemność skokowa silnika …………………. ,
- moc silnika …………………………………... ,
- nr VIN ………………………………………... ,
- nr lakieru …………………………………….. ,
wraz z wyposażeniem i urządzeniami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy.
Wyposażenie:

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Oferowane przez Wykonawcę*

1

2

4

1.

Marka i typ

2.

Rok produkcji

3.

Typ nadwozia

4.

Homologacja

5.

Liczba miejsc

6.

Rozstaw osi

7.

Rodzaj napędu

8.

Pojemność bagażnika (pod
półką)

9.

Typ silnika

10.

Moc silnika

11.

Rodzaj paliwa

12.

Norma emisji spalin

13.

Kolor nadwozia

14.

Skrzynia biegów

15.

Wspomaganie kierownicy

16.

Poduszki powietrzne przednie i
boczne dla kierowcy i pasażera
z przodu,

17.

Liczba drzwi

18.

Hamulce

19.

Układ ABS

20.

System stabilizacji toru jazdy

21.

Immobiliser

22.

Pasy bezpieczeństwa

23.

Fabryczny centralny zamek
sterowany zdalnie pilotem

24.

Klimatyzacja

25.

Elektrycznie podnoszone i
opuszczane szyby z przodu

26.

Elektrycznie regulowane boczne
lusterka zewnętrzne

27.

Fotele przednie

28.

Fotele tylnie

29.

Tapicerka foteli materiałowa w
tonacji ciemnej

30.

Osłony przeciwsłoneczne dla
kierowcy i pasażera
Fabrycznie montowane
radio/radioodtwarzacz z
minimum 2 głośnikami
Koła zamontowane (kpl 4 szt. ):
- fabryczne felgi stalowe
- opony letnie
- oryginalne kołpaki
Koło zapasowe ulokowane we
fabrycznej wnęce z felgą
stalowa i oponą letnią
Dodatkowe koła (kpl 4 szt. ):
- fabryczne felgi stalowe
- opony zimowe

31.

32.

33.

34.

35.

Trójkąt odblaskowy

36.

Apteczka samochodowa

37.

Zestaw naprawczy do kół
(podnośnik, klucz do kół)

38.

Hak składany

39.

Gwarancja

40.

Pakiet ubezpieczeniowy: OC,
AC, NNW

Gwarancja na pojazd: ………… miesięcy bez limitu kilometrów z możliwością skorzystania
z programu pomocy drogowej Assistance,
- gwarancja na perforację nadwozia: minimum 12 lat
- gwarancja na powłokę lakierniczą: minimum 3 lata
Adres/y serwisu gwarancyjnego na terenie powiatu poznańskiego:
..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Polskojęzyczna
dokumentacja
dostarczonego pojazdu:

techniczno-eksploatacyjna

oraz

akcesoria

1/ instrukcja obsługi pojazdu .....egz.,
2/ karta pojazdu ......... egz.
3/ książka gwarancyjna pojazdu oraz urządzeń zamontowanych na pojeździe ......egz.,

dla

4/
5/
6/
7/
8/

książka przeglądów serwisowych.......egz.,
instrukcja obsługi dla urządzeń zamontowanych w pojeździe.......egz.,
wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta ......egz.,
świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu......egz.
komplet kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta......egz.

Zgodnie z § 4 ust. 9 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia wad oraz niezgodności,
względem parametrów technicznych i zgodności z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą
Wykonawcy w terminie do jednego miesiąca od daty podpisania niniejszego protokołu.

UWAGI:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
Protokół podpisany bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury.
Protokół sporządzono
dla każdej ze Stron.

w

dwóch

(2)

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Samochód odebrał :

....................................................
podpis (imię i nazwisko)
osoby upoważnionej
przez Zamawiającego

Sulechów, ………………………… 2017 r.

Samochód przekazał:

………..……....................................
podpis (imię i nazwisko)
osoby upoważnionej
przez Wykonawcę

(1)

