UMOWA Nr _____________________

W dniu _____________________w Warszawie pomiędzy:

OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie 02-089, ul. Żwirki i Wigury 101, NIP:7282789248,
KRS0000657123, reprezentowanym przez :
Marcina Szumowskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej KUPUJĄCYM
a
_____________________ z siedzibą w _____________________, NIP _____________________,
REGON _____________________, reprezentowaną przez: _____________________
zwanymi dalej SPRZEDAWCĄ

w związku z realizacją projektu _____________________, współfinansowanego ze środków krajowych
oraz ze środków UE następuje zawarcie umowy, której przedmiotem jest _____________________
zgodnie z ofertą Sprzedawcy z dnia

_____________________r. złożoną do zapytania ofertowego

nr ____________________ (Załącznik nr 1)

§1
1.

Kupujący zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność:
_____________________ oraz dostarczyć go pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący
zobowiązuje się zapłacić umowną cenę.

2.

Strony uzgadniają, że umowa kupna będzie zrealizowana do ________ dni od momentu otrzymania
zamówienia.

3.

Za miejsce dostawy urządzenia do Kupującego uważa się: OncoArendi Therapeutics SA __________________.

4.

W przypadku nie zrealizowania umowy w wyznaczonym terminie, Kupujący może odstąpić od
zamówienia a Sprzedawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw od Kupującego.

1.

§2
Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia.

2.

Sprzedawca dostarcza urządzenie/towar Kupującemu na swój koszt i ryzyko.

3.

Sprzedawca, co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem dostawy zawiadamia Kupującego
o dostawie w formie telefonicznej lub mailowej.

4.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy zamówiony towar określony w Załączniku nr 1,
zgodnie z zadeklarowanymi w nim terminami tj. do ____ dni od momentu potwierdzenia przyjęcia
zamówienia.

5.

W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt 4)
o co najmniej __ dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny netto
zamówienia pozostającego w zwłoce, a następnie kolejne 5% ceny netto zamówienia pozostającego
w zwłoce za każde kolejne ___ dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie do
odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co
najmniej ___ dni.

6.

Po odbiorze zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, zaakceptowany przez strony bez
zastrzeżeń, który zostanie podpisany przez upoważnionego pracownika Kupującego oraz
przedstawiciela Sprzedającego.

7.

Osobą odpowiedzialną za odbiór dostawy po stronie Kupującego jest _______________,
e-mail: _______________

§3
1.

Za zrealizowane zamówienie, zgodnie z przyjętą ofertą Kupujący zapłaci łącznie kwotę netto:
______________zł, (_______________złotych) + należny podatek VAT.

2.

Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury,
wystawionej przez Wykonawcę, nie później niż ____ dni po dostarczeniu towaru.

3.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany przez obie zainteresowane
strony.

4.

Kupujący zapłaci cenę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
_______________________________________________________________________
w terminie _____ dni od dnia wystawienia faktury VAT, na podstawie prawidłowo dostarczonej
faktury. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi
prowadzącemu rachunek Kupującego.

5.

W przypadku zwłoki w płatności Kupujący zapłaci odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień
opóźnienia.

6.

Podstawą do zapłaty za zamówienie będzie podpisany, bez zastrzeżeń, przez obie strony protokół
odbioru sprzętu stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

7.

Cena podana obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

§4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§5
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe sądy.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY

SPRZEDAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia _________________

( do zamówienia realizowanego z tytułu Umowy Nr _______z dnia _____________)

Lp.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

Uwagi

1
2
3
4
…

Powyżej wymieniony towar nie posiada widocznych wad fizycznych. Potwierdzam zgodność
asortymentu wyszczególnionego w tabeli z treścią umowy. Ostateczna weryfikacja towaru odbędzie
się w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy. Przyjęto dostarczony towar bez zastrzeżeń.

Data:
____________
Imię i nazwisko
Podpis

Za Wykonawcę

Za Zamawiającego

