W związku z realizacją projektu pt. "Innowacyjny system mebli do przestrzeni komercyjnych z
wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego” realizowanego w ramach działania 1.2 "Sektorowe
programy B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Została zawarta
umowa sprzedaży elementów zestawu urządzeń stacjonarnych i mobilnych do obsługi środowiska
wspomagającego
programowanie
graficzne
i
kosztowe.
Numer
umowy
o
dofinansowanie:………………………………………………..

UMOWA SPRZEDAŻY
Umowa zawarta w dniu ……………………………r., w Warszawie, pomiędzy:
1. ………………………………………………………

zwanym dalej Sprzedającym a:

2. Subito Advising Grzegorz Duszyński.
ul. Radziwie 5 lok. 267
01-164 Warszawa
zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje następujące pozycje zwane dalej „Przedmiotem umowy”
Przedmiot umowy
(numer elementu
zestawu – zgodnie z

wartość netto
[PLN]

VAT

wartość brutto
[PLN]

Termin dostawy

tabelą w punkcie 3.
zapytania ofertowego)
Element nr 1
(monitor – 2szt)* model ….
Element nr 2
(monitor – 2szt)* model …
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Element nr 3
(projektor – 2szt)* model …
Element nr 4 (laptop
– 1szt)* - model …
Element nr 5 (laptop
2szt)* - model …
Element nr 6 (laptop
1szt)* - model …
Element nr 7
(komputer
stacjonarny – 2szt)* model …
Element nr 8 (laptop1szt)* - model …
SUMA
*niepotrzebne skreślić

Sprzedający zaświadcza, że wszystkie wymienione przedmioty umowy są nowe, sprawne techniczne,
w pełni funkcjonalne oraz kompletne, tj. umożliwiają użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.
§2
Na podstawie wystawionej faktury VAT Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę w
wysokości……………………………………………………………………………. zł brutto (słownie:
………………………………………………złotych i ………………………………..groszy). Zapłata nastąpi w formie:
przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podatek VAT rozliczy Zamawiający lub
Wykonawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§3
Sprzedawca dostarczy Przedmiot umowy w ciągu ……………………….dni roboczych tj. do dnia podpisania
umowy.
Koszty transportu ponosi Sprzedający
§4
Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy, tj.
instrukcje użytkownika, podpisane dokumenty gwarancyjne oraz opakowania.
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§5
1. Za każdy dzień zwłoki w przygotowaniu towaru do odbioru i zawiadomienia Kupującego
Sprzedawca obowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 5% ceny towaru.
2. W przypadku gdy szkoda okaże się wyższa aniżeli należna kara umowna, strony zastrzegają sobie
możliwość dochodzenia uzupełniającego odszkodowania.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§7
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§9
Sprzedający oświadcza, że wskazane elementy przedmiotu umowy objęte są dwuletnią gwarancją
Sprzedawcy lub Producenta.

§ 10
Integralną część umowy stanowią załączniki:
- Zapytanie ofertowe,
- Formularz ofertowy.

.............................................
Sprzedawca

.........................................
Kupujący
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