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Zalqcznik 2 do Zapytania ofertowego nr !/1,O|2OL7lBG

UMOWA KUPNA
zawarta w

dniu

-

SPRZEDAZY nT

......... pomiqdzy:

KONKRET BOGUMIIA GRUDZINSKA z siedzibq Os. Na Stoku 8U13

,25-437 Kielce, NIP 557 7L7 8L 25,

reprezentowanym przez Bogumila Grudzi6ska
zwanym dalej Kupujqcym
a

reprezentowanym przez
zwanym dalej Sprzedawcq
na podstawie

przeprowadzonej procedury wyboru dostawcy urzqdzenia do bezpylowego i bez udarowego kucia
betonu wtaz z osprzqtem w zwiqzku z realizacjq projektu pn. Wprowodzenie no rynek innowocyjnej
uslugiogroniczojqcej koszty oroz negatywny wplyw no Srodowisko rob6t budowlonych realizowanego

w ramach umowy nr

z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Dziatania 2.5 Wsporcie inwestycyjne sektoro MSP,
Osi 2 Konkurencyjno Gospodarko Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
RPSW.02.05.00-26-0504116, wsp6tfinansowanego

Swiqtokrzyskiego na lata 2014-2020.

9l
1.

Sprzedawca sprzedaje,

Przedmiot umowy

a Kupujqcy kupuje urzqdzenie do bezpylowego i bez udarowego

kucia betonu wraz z osprzetem zgodne ze specyfikacjq okre6lonq w punkcie 3. Formularza oferty z
. przedloionego w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr LltOl2017 /BG z dnia
dnia ............
271L0120L7 r. (dalej Formularz oferty).
2. Sprzedawca o6wiadcza, 2e przedmiot umowy opisany w punkcie 1. stanowi jego wlasno6i i
nie jest obciq2ony prawami na rzecz os6b trzecich.
5 2 Cena

iwarunki platno6ci

1.

Kupujqcy zaplaciSprzedawcy za przedmiot umowy opisany w $ 1, pkt.1

2.

Zaplata ceny brutto przez Kupujqcego nastEpi w transzach:

o

10 % platne po podpisaniu niniejszej umowy i wystawieniu przez Sprzedaiqcego faktury
zaliczkowej,

o 90 % platne po zgloszeniu gotowo6ci urzqdzenia do dostawy i
Sprzedajqcego

fa

ktury proforma,

wystawieniu pruez
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wszystkie transze platne przelewem w terminie 14 dni na konto nr ................

prowadzone w banku
5 3 Termin i miejsce dostawy

1.

Sprzedajqcy dostarczy Kupujqcemu przedmiot umowy opisany w 5 1, pkt 1, w terminie
maksymalnie 14 dni od daty otrzymania 2 transzy ptatno5ci do siedziby Kupujqcego lub w miejsce
wskazane przez KupujEcego, po uprzednim ustaleniu terminu dostawy z Kupujqcym, z co najmniej
trzy- dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 609 458 222.

2.

Kupujqcy zobowiqzuje sie do zapewnienia warunk6w (w tym zasob6w sprzqtowych
i osobowych) umoiliwiajqcych rozladunek przedmiotu umowy opisanego w 5 1, pkt 1.
3. W przypadku zwloki w dostawie przedmiotu umowy opisanego w 5 1, pkt 1., wynikajqcej z
winy Sprzedajqcego, Sprzedajqcy zaplaci karq w wysokoSci 0,5% wartoici netto urzqdzenia za ka2dy
tydzie6 zwtoki.

I

a Odbi6r

Odbi6r przedmiotu umowy opisanego w S 1, pkt 1. pokwitowany zostanie protokolem odbioru
podpisanym przez obydwie strony w dniu odbioru.
5 5 Gwarancja

Sprzedajqcy udziela na przedmiot umowy opisany w 5 1, pkt 1. ........ miesiqcznej gwarancji liczonej od
dnia podpisania protokolu odbioru.
5 5 lnne postanowienia

1.

Wszelkie zamiany zapis6w formy pisemnego aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony

Umowy.

2.

Wszelkie spory powstale w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy Strony bqdq rozstrzygad
polubownie we wlasnym zakresie. W przypadku braku polubownego rozstrzygniqcia Strony oddadzq
sp6r pod rozstrzygniqcie sqdu powszechnego wlaSciwego dla siedziby Kupujqcego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq zastosowanie majq odpowiednie przepisy

prawa.

4.
5.

lntegralnq czq56 Umowy stanowi Formularz oferty.
Niniejszq Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla

kaidej ze Stron.
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