
Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w województwie warmińsko – mazurskim. 
Projekt numer POIŚ.05.01.00-00-216/09. 

 

 
 

Umowa nr 12/CKPŚ/ZOLW/HRP-III/1.7 
zawarta w dniu …………………… roku 

 
pomiędzy: 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres koresponden-
cyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP 543-11-81-345, REGON  050040006 
reprezentowanym przez: 
- Tomasza Kułakowskiego – Prezesa PTOP 
- Roman Kalski – Dyrektor  
zwanym dalej Zamawiającym  
a 
 
a …………………… 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania oferto-
wego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków, w związku z realizacją  zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego (Emys 
orbicularis) w województwie warmińsko - mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środo-
wisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zamawiający udziela wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia na: 
Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami  

 
§ 1  

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa aparatu fotograficznego z akcesoriami: obiekty-
wem standardowym, teleobiektywem, kartą pamięci, zapasową baterią i filtrem na podstawie złożonej 
przez Wykonawcę oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym postępowaniu. 
 

§ 2  
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia ………………. 2012 r. 
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać zamiany asortymentu lub zmiany produ-

centa produktu jaki wykazał w złożonej ofercie. 
 

§ 3  
1. Wartość przedmiotu umowy określa się na ……………. PLN brutto (słownie: 

………………………………………………………………………..), 
2. W skład zamówionego zestawu wchodzą: 

• Lustrzanka cyfrowa body,  
• Obiektyw 50 mm f/1.4 EF,  
• Obiektyw 70-300 mm f/4-f/5.6 EF,  
• Akumulator,  
• Filtr UV 58 mm x 2,  
• Plecak,  
• Karta 8 GB,  
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3. Wartość przedmiotu umowy będzie płatna po:  
– dostarczeniu przedmiotu umowy na adres wskazany w § 4 pkt 1, 
– w terminie 15 dni od wystawienia faktury sprzedaży. 

4. Rozliczenie z tytułu realizacji umowy dokonywane będzie na podstawie faktur VAT, przelewem na 
wskazane konto Wykonawcy ………………………………………... 

5. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia 
do banku.  

6. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50) wraz 
z późniejszymi zmianami w sprawie podatku od towaru i usług jest uprawniony do otrzymywania i 
wystawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 543-11-81-345 i upoważnia Wyko-
nawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu za zakupiony przedmiot umowy.  

 
§ 4 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt na adres Zamawiającego, tj. Sekretariat 
PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. 

2. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zakupiony 
sprzęt. 

 
§ 5 

Wykonawca zaświadcza, ze sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad i sprawny do użytkowania.   
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okres 

………. miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od momentu dostawy przedmiotu zamówienia.   
2. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad fizycznych sprzętu w okresie gwarancji ponosi Wyko-

nawca.  

§ 7 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

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


