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UMOWA O DZIEŁO NR DZIEŁO/2005/10/0001

 § 1.
Zamawiaj�cy zamawia wykonanie a Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� dzieło polegaj�ce na

Zamawiaj�cy Przedsi�biorstwo Handlowo-Usługowe "STANDARD"
z siedzib� w 03-133 Trzebinia, ul. Nowodworska 22G
reprezentowany przez Andrzej Zał�ski
i wykonawca Badoli�ski Wiesław, Ignacy
zamieszkały w 00-849 Biłgoraj, ul. �l�ska 2, m. 3
zawieraj� umow� o tre�ci nast�puj�cej:

Pomalowanie metalowego ogrodzenia farb� zabezpieczaj�c�

 § 2.
15-10-2005Termin rozpocz�cia wykonania dzieła strony ustaliły na dzie� , natomiast termin zako�czenia

dzieła ustalony jest na dzie� 20-10-2005
 § 3.

Z tytułu wykonania dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko�ci: 900,00
słownie dziewi��set zł

Z wynagrodzenia tego Zamawiaj�cy dokona stosownych potr�ce�, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami o systemie ubezpiecze� społecznych 
oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 § 4.
Wypłata wynagrodzenia nast�pi po wystawieniu rachunku przez Wykonawc� i stwierdzeniu przez Zamawiaj�cego terminowego i prawidłowego 
wykonania dzieła b�d�cego przedmiotem niniejszej umowy.

 § 5.
Dane osobowe Wykonawcy podlegaj� ochronie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Wykonawca wyra�a zgod� na przetwarzanie danych 
osobowych w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych przez Zamawiaj�cego, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami o systemie 
ubezpiecze� społecznych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 § 6.

 § 7.
brakPostanowienia dodatkowe:

WŁA�CIWY WYKONAWCY URZ�D SKARBOWY
Urz�d skarbowy, do którego adresowana jest informacja o podatku dochodowym

US Warszawa �ródmie�cie I, 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14

DANE IDENTYFIKACYJNE WYKONAWCY

DANE PERSONALNE
NIP PESEL Nazwisko Pierwsze imi� Drugie imi�

888-888-88-88 74090300070 Badoli�ski Wiesław Ignacy

Imi� ojca Imi� matki Data urodzenia (dzie� - miesi�c - rok) Miejsce urodzenia
Tata Mama 03-09-1974 Kraków

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Województwo - gmina/dzielnica

�l�skie  - Ursynów Płn.-Test
Ulica Nr domu Nr lokalu

ul. �l�ska 2 3
Miejscowo�� Kod pocztowy Poczta Telefon

Biłgoraj 00-849 6765601

Zamawiaj�cy Wykonawca

W sprawach nieunormowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 8.
Spory mog�ce wynikn�� z realizacji niniejszej umowy b�d� rozstrzygane przez s�d wła�ciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiaj�cego.

 § 9.
Umowa została sporz�dzona w dwóch jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka�dej ze stron.
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