
 

 

Wzór umowy 
 

UMOWA NR ………………………. 
 
 

zawarta w dniu .......... ........................ 2012 r. w Białymstoku  
pomiędzy: 
POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 
reprezentowanym przez: …………….………………………………………... 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do 
korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 
NIP  ………, REGON………………..  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a:  

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: ….……………………….. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 
W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia ……………  prowadzonego w 
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz 
Regulaminu Zawierania Umów PTOP została zawarta umowa następującej treści:  

 
§ 1 

 
1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy trzech fabrycznie nowych 

diverów wraz z osprzętem, zgodnych z treścią zapytania ofertowego z dnia 28.02.2012 r., 
      o parametrach wskazanych w karcie produktu, stanowiącej załącznik do umowy, zgodnie 

ze złożoną Zamawiającemu ofertą.    
2. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt 3 -letniej gwarancji oraz zobowiązuje się 
świadczyć w tym czasie nieodpłatnie serwis gwarancyjny. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych wraz z 

kartą gwarancyjną producenta do siedziby Sekretariatu PTOP, ul. Ciepła 17 w 
Białymstoku w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę terminu wskazanego powyżej w przypadku zaistnienia 
okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada. 

 



 

§ 3 
 

1. Ustalone w wyniku zapytania wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi: cena 
brutto........................zł (słownie …................................................................................),  
w tym podatek VAT w wysokości ….. %. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z 
dostarczeniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszt dostawy do siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Zapłata wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w 

Banku ................................... nr rachunku ........................................................... . 
3. Płatnik: PTOP, z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 

NIP……………………………………………………, REGON………………………….. 
 

§ 5 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest ………………………………..,  
tel. nr ……………………….., tel. kom. nr ……………………………………………..….    

 
§ 6 

 
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego w 
Białymstoku. 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny.  

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 

 

 


