Umowa nr 12/CRUR/2018
Zawarta w dniu …………………. r. w Czechowicach-Dziedzicach pomiędzy:
Inter Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach –Dziedzicach przy ul. Legionów 243 a, NIP:
5482313420 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000171364 Sąd Rejonowy Katowice
- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy reprezentowanym przez:
Krzysztofa Jureczkę – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Odbiorcą,
a

…………………………………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………………,
NIP: …………………………….. wpisanym do …………………………………………………………………………….. pod
nr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………
zwanym dalej Dostawcą.

§ 1 Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest zakup i dostawa 1 sztuki detektora wycieków na stanowisko mobilnego
centrum diagnostyczno-serwisowego w ramach realizowanego przez Odbiorcę projektu pt.: Rozwój
przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum
Rozwiązań Utrzymania Ruchu w zakresie Działania 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
§ 2 Warunki realizacji
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia 1 sztuki detektora wycieków na stanowisko
mobilnego centrum diagnostyczno-serwisowego według następującej specyfikacji:


Detektor wycieków ………………………………………….. – 1 szt.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia 1 sztuki detektora wycieków o którym mowa w § 2 pkt
1 zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi zawartymi w Formularzu oferty złożonej w
dniu …………………………… r. stanowiącej Załącznik do niniejszej Umowy.
3. Strony ustalają, że zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy
wynagrodzenie za dostarczoną 1 sztukę detektora wycieków o którym mowa w § 2 pkt 1 wynosić
będzie ………………………………….netto.
4. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do dnia ………………………… r.
5. W ramach odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy,
który będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
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6. Koszt dostarczenia 1 sztuki detektora wycieków ……………………………………… do siedziby Odbiorcy
obciąża Dostawcę.
§ 3 Warunki płatności
1. Dostawca za wykonane czynności o których mowa w § 1 i 2 wystawi fakturę Vat o wartości
netto ……………………… PLN plus 23% podatku VAT.
2. Strony ustalają warunki płatności na przelew ………… dni.
3. Płatności będą przekazane na rachunek bankowy Dostawcy nr ……………………………………………………..
§ 4 Zachowanie poufności
Dostawca oświadcza, że wszelkie uzyskane informacje o realizowanym projekcie pod nazwą „Rozwój
przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum
Rozwiązań Utrzymania Ruchu” stanowią Tajemnicę przedsiębiorstwa Dostawcy i nie będą przez niego
udostępniane, ujawniane lub przekazywane osobom trzecim.
§ 5 Rozwiązanie Umowy
Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
przekroczenia o 14 dni kalendarzowych terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia o którym mowa
w § 2 pkt 4.
§ 6 Pozostałe warunki
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

......................
Odbiorca

..................
Dostawca

Załączniki:
1. Formularz oferty 12/CRUR/2018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

