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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY 
 

zawarta w dniu……………………………………… w …………………………..………..… 

pomiędzy………………………………………………………………………………………...

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

reprezentowanym przez: 

 

1………………………………………………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………………………………………...……… 

zwanym w dalszej części umowy Kupującym, 

 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez : 

 

1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięte w dniu …………………..……….. 

postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa:………………………………………………………... 

na potrzeby Kupującego,  zwanego  w  dalszej  części  umowy  ‘Towarem’, w ilości  

i o parametrach technicznych szczegółowo określonych w pkt. 2 Zapytania ofertowego. 

3. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy Sprzedawcy. 
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§ 2. 

Termin i warunki wykonania umowy 

1. Sprzedawca  zobowiązuje  się  do   dostarczenia   Towaru   do   siedziby   Kupującego:   

……………………………………………………………….., w terminie ............ dni od 

daty podpisania niniejszej umowy. 

2. Przekazanie Towaru nastąpi w siedzibie Kupującego na podstawie protokołu odbioru 

dostawy, sporządzonego przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Kupujący dokona odbioru Towaru w dniu dostawy w celu sprawdzenia zgodności 

parametrów technicznych Towaru w odniesieniu do pkt. 2 Zapytania ofertowego. 

4. Towar, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinien zostać dostarczony w opakowaniu 

zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu oraz z dokumentacją w języku 

polskim, w szczególności zawierającą dokumenty gwarancyjne. 

5. W przypadku dostawy uzupełniającej z uwagi na ujawnione podczas odbioru technicznego 

wady dostarczonego Towaru, okres zwłoki lub okres konieczny do wykonania dostawy 

uzupełniającej pozostaje bez wpływu na termin wykonania niniejszej umowy, określony w 

ust. 1. 

§ 3. 

Zasady rozliczeń 

1. Łączna cena brutto za dostarczony Towar, wynosi……………………………….zł, 

(słownie złotych: …………………………………………………………..), która zawiera 

podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Łączna cena brutto określona w ust. 1 musi uwzględniać wszystkie elementy kosztów 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu towaru do 

siedziby Kupującego. 

3. Łączna cena brutto określona w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie. 

4. Kupujący dokona zapłaty w terminie: 

- 90% wartości brutto przed dostawą  

- 10% wartości brutto  – w terminie do 7 dni od podpisania protokołu uruchomienia 

5. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę będzie podpisany przez Kupującego 

protokół odbioru Towaru. 
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§ 4. 

Kary umowne 

1. Sprzedawca zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Kupującego kary umownej  

w wysokości 1 % ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dostawie 

Towaru nie więcej jednak niż 4% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.  

2. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie Towaru przekroczy 7 dni Kupującemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy, Sprzedawca zapłaci Kupującemu 

karę umowną w wysokości 4 % ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Kupującemu przysługuje prawo żądania 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony poddają 

orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby Kupującego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
 
 
 
 
 
………………………………………   ……….…………………………… 
                  KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY 
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