
Projekt  

UMOWA  

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO 

 zawarta w dniu ……………. 2011 r. 

 
Umowę niniejszą zawarto pomiędzy: 

…………………………………… 

reprezentowaną przez: ………………………………………………… 

a 

Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Świedziebni 
reprezentowanym przez: Jolantę Nadolską – kierownika zespołu 

                                        Ewę Jakubowską – główną księgową 
zwanych dalej Odbiorcą. 

§ 1 

1. Dostawca jest autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego …………………. 

2. Odbiorca kupuje od Dostawcy olej opałowy na warunkach jak niżej. 

 

§ 2 

Umowa niniejsza obowiązuje na czas sezonu opałowego od 1 października 2011 r. do  

30 kwietnia 2012 r. 

§ 3 

W okresie objętym umową Dostawca sprzedaje olej opałowy i dostarcza go własnym 

specjalistycznym transportem bezpośrednio do wskazanego przez Odbiorcę miejsca w 

terminie do 24 godz. od złożenia zamówienia. Przy dostawie dołączony jest atest producenta 

na dostarczone paliwo.  

§ 4 

1. Cena netto na dzień złożenia ofert wynosi ………….. zł za jeden litr; cena brutto 

powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT wynosi ……… zł za jeden litr. 

W cenę wliczony jest koszt transportu. 

2. W przypadku zmiany ceny sprzedaży oleju opałowego ……………… przez producenta, 

…………….., cena sprzedaży tegoż paliwa ulega zmianie przy zachowaniu stałego upustu 

netto………… 0,0.. zł za jeden litr, doliczonej do ceny ……………. Tak obliczona cena 

jednego litra oleju opałowego jest obowiązująca na dzień dostawy. 

 

§ 5 

1. Faktury wystawione będą na Gimnazjum w Świedziebni przy każdorazowej dostawie.  

Należności za dostarczony olej opałowy będą regulowane przelewem w ciągu 30 dni od 

dostarczenia faktury na konto Dostawcy: 

……………………………………………………………………………….. 

2. W przypadku opóźnień w zapłacie za dostarczony olej opałowy dostawca ma prawo 

naliczać odsetki ustawowe. 

 

§ 6 

Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w terminie jednego miesiąca. 

Wypowiedzenie składane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Z ważnych przyczyn szczególnie spraw, których w chwili zawarcia niniejszej umowy nie dało 

się przewidzieć, umowa niniejsza wymaga zgody stron na zmianę postanowień niniejszej 

umowy i zmiany muszą być dokonane w formie aneksu. 

 

 

 



 

§ 8 

Strony zgodnie przyjmują, że wszelkie spory wynikające z umowy będą rozpatrywane przez 

sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosowane będą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
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