
                                                                                                        Załącznik nr 2 do regulaminu 
                                                                               
             WZÓR ZLECENIA (ZAMÓWIENIA) nr…………. 

z dnia……………….. 

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Gmina Woźniki 
Rynek 11 
42-289 Woźniki 
NIP: 575-18-65-134 
 

2. WYKONAWCA:  
(nazwa, adres, nr NIP, nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego) 

 
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

(opis przedmiotu zamówienia) 
 

4. TERMIN WYKONANIA:  
(data odbioru ostatecznego oraz daty odbiorów częściowych, jeżeli czynności mają być 
świadczone sukcesywnie) 

 
5. GWARANCJA  

(jeżeli dotyczy) na przedmiot zamówienia wynosi … miesiące od terminu wykonania 
zamówienia.  

 
6. WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej. 

 
7. Za wykonane czynności WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

…………………. Netto + VAT … %    …………………..  
 

 ………………........... zł brutto, (słownie ……………………………………………………) 
które obejmuje wykonanie całości zamówienia, określonego w pkt 3. Wynagrodzenie obejmuje 
również wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy za prawidłowe oszacowanie kosztów 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.  

 
8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na wskazany przez WYKONAWCĘ rachunek 

bankowy, nr: ……………………, w ciągu ……………dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 
Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie przez  ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCĘ bezusterkowego protokołu odbioru wykonanej usługi/roboty. Datą zapłaty 
faktury/rachunku będzie data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
9. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki w wykonaniu zlecenia w wysokości ……….. % wynagrodzenia brutto określonego w 
pkt 7 za każdy dzień zwłoki, 

b) zwłoki w usunięciu wad w wysokości ……….. % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 7 
za każdy dzień zwłoki, 

c) odstąpienia od zlecenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn obciążających 
WYKONAWCĘ w wysokości ………… % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 7. 

 
10. Karę, o której mowa w pkt. 9, WYKONAWCA zapłaci na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty takiej kary umownej. ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do 
potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY. 



11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 
gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej. 

 
12. W sprawach nie unormowanych zleceniem,  zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
 

13. Zlecenie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 
dwa dla Zamawiającgo. 

 
14. Uwagi…………………………………………..............……………………………………………. 

 
 

 
                ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


