Kolorem czerwonym podano przykładowe informacje niezbędne do zawarcia umowy

UMOWA - ZLECENIE Nr ...547/PB..../S/16.......
zawarta w dniu ..........4.05.2016 r................................. pomiędzy:
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku (zwaną dalej Zleceniobiorcą), reprezentowaną przez:
Włodzimierza Sławnego Dyrektora PSSE w Słupsku
a klientem (zwanym dalej Zleceniodawcą):
......Firma XXXXXX 76-200 Słupsk, ul. Niebieska 16,
.........................................................................................................Nr KRS ..........000 000 000 000....................
(pełna nazwa i adres firmy oraz numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym)
lub
Jan Kowalski, 210229000001, 276-200 Słupsk, ul. Czerwona 16 ......................................................................................
(dla osób fizycznych: imię i nazwisko, PESEL i adres właściciela firmy)
telefon .0-59 842-99-99 , 603 999 999
., fax 0-59 842-99-99,
e-mail ......jkowalski@o2.pl.................................................................., NIP zleceniodawcy NIP 839 -000-000-000
reprezentowanym przez ............Adam Malinowski...............................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawierania umów)
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie następującej usługi:
Np.
Badanie mikrobiologiczne wyrobu garmażeryjnego – pierogi
Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbki wody
Badanie środowiska pracy – pomiary natężenia oświetlenia i hałasu na stanowisku pracy (5 pomieszczeń)
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zleconych badań/pomiarów zawarto w Protokole uzgodnień będącym
załącznikiem do niniejszej umowy-zlecenia.
Termin przeprowadzenia badań strony ustalają następująco ...........23 maja 2016.....................................................
Transport zapewnia Zleceniodawca-Zleceniobiorca
Cena za wykonanie usługi jest ceną umowną i ustala się ją na kwotę np. 213,74+22%Vat=260 zł 76 gr .........................
+ koszt transportu ..wg obowiązującej stawki za kilometr (np. dla 80 km to 62,00+VAT =75,64 zł) .....
.Razem: 336,40 ............
słownie.........trzysta trzydzieści sześć zł 40/100 gr ................................................................................................. brutto.
Za wykonane badania Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT, płatną gotówką lub przelewem w ciągu 14 dni od jej
wystawienia. W przypadku zalegania z płatnością Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy ustawowe odsetki oraz koszty
upomnienia w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
Sprawozdanie z badań zostanie przekazane Zleceniodawcy niezwłocznie po uregulowaniu faktury lub okazaniu
dowodu zapłaty.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem, dokonane na piśmie.
W przypadku rezygnacji przez klienta z badań – w trakcie ich realizacji – Zleceniodawca zobowiązuje się zwrotu
kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę.
Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
Ewentualne spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez
sąd właściwy ze względu na siedzibę wykonawcy.
W sprawach nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
W związku z uzgodnieniem warunków umowy i wysokości ceny Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do
wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony Zleceniodawcy.
Zleceniodawca oświadcza, że nie jest/jest * płatnikiem podatku VAT.
Zleceniodawca oświadcza, że nie jest/jest * jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Np. Jan Kowalski, Adam Malinowski
Podpis, pieczęć Zleceniodawcy

(Podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)
Podpis i pieczęć Zleceniobiorcy

* - niepotrzebne skreślić
....................................................................................................................................
Data, czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za przegląd umowy-zlecenia ze strony Laboratorium
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