
Umowa na wykonanie mebli kuchennych/……………………………………………
Zawarta w dniu ………………………… pomiędzy firmą „Meble  Gal” , z siedzibą w Bloku Dobryszyce
k/Radomska, ul. Kolejowa 16B, NIP: 772-131-98-99, REGON: 100493488, działający na podstawie wpisu
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Dobryszyce pod numerem 741 zwanym w
dalszej części umowy Wykonawcą a, Zamawiającym:
…………………………………………..  zamieszkałym  w  …………………………………………………
nr dowodu osobistego …………………………… , PESEL ………………………………………………… .
TELEFON………………………………………………………………………………………………………

§ 1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie*, dostawa* i montaż* mebli kuchennych/…………………
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj: ………………………………………...……………………
do dnia………………………………………......................................................................................................
2.Wykonanie i montaż mebli zostanie zrealizowane na podstawie regulaminu zamieszczonego na stronie 
internetowej firmy www. meblegal.com.pl oraz ekspozycji stałych znajdujących się w punktach 
wystawowych sprzedającego, zgodnie ze specyfikacją.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane zamówienie w ww. kwocie,  
w formie gotówki*/przelewu* na konto bankowe Wykonawcy: 65 1940 1076 3185 8153 0000 0000, 
w dniu dostarczenia mebli.

§ 2

1. Zamawiający oświadcza, iż szkic ołówkowy* i wizualizacja komputerowa* projektu mebli kuchennych,
sporządzona  przez  Wykonawcę  po  wykonaniu  stosownych  pomiarów  w  miejscu  wskazanym,  została
wykonana  zgodnie  z  ustaleniami  pod  jego  nadzorem  i  ponosi  odpowiedzialność  za  umieszczone  tam
informacje  oraz  oświadcza,  że  poinformuje  Wykonawcę  o  wszelkich  zmianach  dokonanych  w miejscu
montażu mających wpływ na sposób wykonania zamawianego towaru.
2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. W razie zaistnienia sporu na tle niniejszej umowy, strony zobowiązują się załatwić sprawę polubownie. 
W przypadku niezałatwienia sporu w drodze polubownej, właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy spornej
będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Wykonawcy. 
4. Integralną częścią umowy są:
a) specyfikacja techniczna zamawianych mebli zamieszczona powyżej ,
b) projekt ołówkowy* wraz z wizualizacją komputerową*.
5.  Zamawiający oświadcza  poprzez podpis,  iż  został  zapoznany z  regulaminem i  warunkami  gwarancji
zakupionego towaru i w pełni akceptuje zawarte  w nich treści. 
6. Produkt do czasu nieuiszczenia przez Kupującego całości należności pozostaje własnością firmy 

 „Meble Gal”  .

§ 3
Wartość zlecenia :……………………………………………………………………………………………....
Zaliczka:…………………………..…………………………………………………………………………….
Dopłata:………………………………………………………………………………………….……………...

………………………………………….                                 ………………………………………….       
                         Zamawiający                                                              Wykonawca 

*Niepotrzebne skreślić

Strony zgodnie potwierdzają dostawę i montaż mebli. Przedmiot dostawy zgodny z wymaganiami 
specyfikacji. Oświadczam, iż nie wnoszę uwag do sposobu zamontowania oraz jakości dostarczonych mebli.
Wypłacono kwotę:……………………………………………………………………………………………...

…………………………………………...



Specyfikacja techniczna:

1. Rodzaj mebla lub usługi…...……………………………………………………………………………

a) Fronty górne………………………………………………………………………………………...

b) Wysokość  szafek górnych.…………………………………………………………………………

c) Głębokość szafek górnych…………………………………………………………………………..

d) Kolor korpusu górnego...……………………………………………………………………………

e) Wykończenie szafek górnych……………………………………………………………………….

f) Systemy podnoszenia klap górnych………………...………………………………………………

g) Fronty dolne…………...……………………………………………………………………………

h) Wysokość szafek dolnych…………………………………………………………………………..

i) Głębokość szafek dolnych………………………………………………………………………….

j) Kolor korpusu dół………………...…………………………………………………………………

k) Wykończenie szafek dolnych(cokół)…..….………………………………………………………..

l) System prowadnic szuflad………....………………………………………………………………..

m) Zawiasy……………………………………………………………………………………………..

n) Wyposażenie szuflad………..………………………………………………………………………

o) Kosze i carga……………..…………………………………………………………………………

p) Oświetlenie………………………………………………………………………………………….

q) Płyta między szafkami………..…………………………………………………………………….

r) Uchwyt………………...……………………………………………………………………………

s) Blat (grubość, kolor)…………………….………………………………………………………….

t) Listwa przyblatowa…………………………………………………………………………………

u) Zlew…………………..……………………………………………………………………………..

v) Inne…………………………..

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….

§ 4

 
      


