UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ………………………………………………… 2017 r. w Toruniu pomiędzy:
Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Szosie Chełmińskiej 30,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000491815, NIP: 9562304164, REGON: 341468242, kapitał zakładowy 1 035 000,00 zł, wniesiony w
całości,
reprezentowaną przez Macieja Krużewskiego, Prezesa Zarządu
zwanym w treści umowy Kupującym,
a
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez ………………………………………………………….
zwanym dalej Sprzedającym,
w wyniku dokonania przez Kupującego wyboru oferty Sprzedającego w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro (podstawa prawna art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego następującego towaru:
1) składany stojak na ulotki (2szt.)
wraz z przeniesieniem jego własności na Kupującego oraz jego dostawą na koszt Sprzedającego do
siedziby Kupującego lub innego miejsca uzgodnionego pomiędzy Stronami.
2. Szczegółowy opis wszystkich elementów i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia został
określony w ofercie Sprzedającego stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
3. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, przy
zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, sumienności i odpowiedzialności we wszystkich
czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy.
4. Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest jego własnością, jest wolny od wad fizycznych i
prawnych, spełnia wszelkie wymagania pod względem jakości oraz bezpieczeństwa.
5. Kupujący zobowiązuje się należycie wywiązywać z przyjętych zobowiązań, wynikających z niniejszej
umowy, a w szczególności zapłacić w sposób opisany w niniejszej umowie i współpracować ze
Sprzedającym w zakresie odbioru przedmiotu umowy.

§2
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI UMOWY

1. Sprzedający dostarczy towar stanowiący przedmiot niniejszej umowy w oryginalnym opakowaniu,
na swój koszt w miejscu wskazanym przez Kupującego.
2. Termin realizacji niniejszej umowy wynosi 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Kupujący dokona zbadania towaru w ciągu 7 dni od dnia jego odebrania. Jeżeli Kupujący stwierdzi
istnienie wad w towarze stanowiącym przedmiot umowy, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
o tym Sprzedającego składając pisemną reklamację. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację
w terminie do 14 dni od daty jej złożenia pod rygorem uznania jej za uzasadnioną.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za przedmiot zamówienia Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie w łącznej wysokości
brutto ………………… PLN (słownie: ………………………………………………), netto ……………………… PLN (słownie:
…………………………………), podatek od towarów i usług VAT …………………… PLN (słownie:
………………………………….).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego
faktury, w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Kupującego, na rachunek bankowy
Sprzedającego podany na fakturze.
3. Podstawę do przyjęcia faktury stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony
niniejszej umowy, przygotowany przez Kupującego stwierdzający prawidłowość wykonania
zamówienia.

§4
GWARANCJA
1. Na dostarczony towar Sprzedający udzieli pisemnej gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.
2. Sprzedający dostarczy Kupującemu wszystkie niezbędne karty gwarancyjne, specyfikacje techniczne
i instrukcje obsługi producentów towaru stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

§5
KARY UMOWNE
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Kupujący ma prawo zobowiązać
Sprzedającego do zapłaty Kupującemu kary umownej:
1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od
następnego dnia po terminie, w którym miała być dokonana dostawa towaru, określonym w § 2 ust. 2
niniejszej umowy; analogicznie naliczane kary umowne dotyczą również przekroczenia terminu
wskazanego w protokole odbioru stwierdzającym usterki do usunięcia;
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie – w drodze
negocjacji i mediacji – a w przypadku niedojścia do porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Kupującego.
5. Strony niniejszej umowy zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich informacji,
jakie uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej umowy.
6. Zamówienie dotyczy projektu nr RPKP.01.02.01-04-0001/16 i jest finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
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