
  
 

 

 

WZÓR - Załącznik nr 2   

UMOWA numer:                              . 

 
Umowa zawarta w dniu                                  2021 roku w (96-313) Budy Grzybek, pomiędzy Stronami: 

KWAZAR Corporation Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Budy Grzybek, NIP: 5291645708, Regon: 
017426562, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000088355 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział 
Gospodarczy, kapitał zakładowy: 4 100 000.00 złotych,   

reprezentowanym przez:  

1. Bartosza Przybylskiego – Prezesa Zarządu Kwazar Corporation Sp. zo.o., 
 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
 
                                                        , z siedzibą przy ul.                                     ,                                              , NIP:                        , Regon:                               
, zarejestrowaną pod numerem KRS                        w                                                                               , kapitał zakładowy:                                
złotych,   

reprezentowanym przez:  
 

1.                                                                                                  . 
 
- zwana w dalszej części umowy Dostawcą. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytlaczarko/rozdmuchiwarki typ:                           model:                          w ilości 
1 sztuki zwanej w dalszej części Umowy łącznie przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w Załączniku nr 1 Oferta na dostawę maszyny do formowania 
rozdmuchem. 

3. Przedmiot umowy musi posiadać znak CE bądź deklarację zgodności z dyrektywami unijnymi dotyczącymi przedmiotu 
zamówienia posiadającego certyfikat zgodności CE. 

4. Dostawa realizowana będzie na potrzeby projektu UE pod nazwą: „Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w 
Kwazar Corporation Sp. zo.o.” – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PARP) dla Osi Priorytetowej 3. Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1. Badania na 
rynek, nr wniosku: POIR.03.02.01-14-0062/21. 

5. Zamówienie obejmuje również transport przedmiotu umowy do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, 
zlokalizowanego pod adresem 96-313 Budy Grzybek, ul. Chełmońskiego 144. 

6. W przypadku, kiedy w umowie jest podany termin w dniach bez wskazania na ich rodzaju, rozumie się przez to dni 
kalendarzowe. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 

 
 

§ 2 
CZAS WYKONANIA UMOWY 

       Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie                              dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy. 
 
 
 

§ 3 
WARTOŚĆ UMOWY 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną dostawę określoną w Załączniku nr 1 Zamawiający zapłaci Dostawcy 
wynagrodzenie w kwocie                      netto PLN  + 23% podatku VAT ( słownie:                                                                                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                             ). 



  
 

 

 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada cenie ofertowej zawartej w złożonej przez Dostawcę ofercie.  

3. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za dostarczenie do miejsca 
przeznaczenia wytlaczarko/rozdmuchiwarki typ:                           model:                          w ilości 1 sztuki.  

4. Należność o której mowa w § 3 pkt.1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w następujący sposób: 

4.1. Płatność końcowa: 100 % wynagrodzenia - przelew w ciągu 7 dni od sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

4.2. Przy czym podstawą do zapłaty jest dostarczenie przez Dostawcę do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. 

5. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Nie później niż na trzy dni przed planowaną dostawą, Dostawca zawiadomi Zamawiającego o dokładnym terminie 
dostawy. Termin ten powinien być zgodny z terminem podanym w § 2 Umowy. Dostawa będzie miała miejsce od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.   

2. Miejsce dostawy: KWAZAR Corporation Sp. z.o.o., ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Budy Grzybek,  

3. Termin realizacji zamówienia maksymalnie                   dni roboczych od zawarcia umowy. Za dni robocze uważa się 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. 

4. Dostawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji niezbędnej do odbioru przedmiotu zamówienia.  

5. W zakresie realizacji Umowy ustala się następujących koordynatorów: 

6.1. Ze strony Zamawiającego –    

6.2. Ze strony Dostawcy  –     
 

§ 7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy z następujących powodów:  
2.1. wystąpienie siły wyższej,  
2.2. zmiana powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. 
3. Ponadto Dostawca może żądać przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 

terminu jest wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego. 
4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W 

przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1. 
7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
           

ZAMAWIAJĄCY: DOSTAWCA: 
 
 
 

………………………………………………….………….. 

 
 
 

………………………………………………….………….. 
Prezes Zarządu Bartosz Przybylski  

 
 
                                         
 

 


