
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

z dnia 07/08/2017, nr sprawy 01/08/2017 
 

na zakup systemu pomiarowego wraz ze stacją roboczą do przetwarzania danych 
 

1. Nazwa Zamawiającego  
 

HMS S.C. 
Ul. Jagiellońska 55U 
83-110 Tczew  
NIP 593-257-10-40 

2. Postanowienia ogólne  

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Pokonywanie barier w rozwoju spółki 
HMS i poprawa jej konkurencyjności na rynku krajowym i eksporcie poprzez nowe usługi 
badawczo-pomiarowe” w ramach umowy nr RPPM 02_02_01-22-0268_16_00. 

3. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu pomiarowego wraz ze stacją roboczą do 
przetwarzania danych zgodnie ze specyfikacją techniczną przygotowaną przez Zamawiającego.  
 
Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Typ Opis Sztuk 

Komputer stacjonarny − Procesor 64 bitowy: częstotliwość taktowania procesora minimum 
4.20GHz, jeden ze składników pamięci podręcznej minimum 8MB, 
osiągający w teście  Cinebench R11.5 notę minimum 10,59 punktów, 
minimalna ilość rdzeni procesora 4. 
− Karta graficzna: 4GB GDDR5 z 3 portami HDMI oraz 1 portem 
DisplayPort  
− Pamięć RAM: co najmniej 32GB 2400MHz (2x16GB) 
− Dysk twardy SSD: co najmniej 512GB 2,5'' SATA SSD 
− Dysk twardy HDD: co najmniej 1TB 7200obr. 64MB  
− Klawiatura przewodowa 
− Mysz bezprzewodowa laserowa  
− Możliwość uruchamiania aplikacji 64bit 
− System operacyjny (wersja 64-bitowa), wymagania: 

a) obsługa minimum  512 GB pamięci RAM 
b) obsługa protokołu RDP w trybie klienta I hosta 
c) obsługa wielu monitorów 
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d) funkcja tworzenia kopii zapasowych system po sieci LAN 
e) funkcja automatycznej zmiany drukarki domyślnej w 

zależnosci od podłączonej sieci komputerowej 
f) współpraca z oprogramowaniem dla skanera i skanerem 

laserowym 
− Minimum 24 miesiące gwarancji na podzespoły komputerowe 
- Kod i nazwa CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 

Monitor − kolorowa matryca LCD w systemie IPS  
− przekątna co najmniej 27”  
− rozdzielczość co najmniej 3840x2160 pikseli  
− minimum 24 miesiące gwarancji 
− Kod i nazwa CPV: 33195100-4 Monitory 
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Oprogramowanie dla 
komputera 
stacjonarnego 

− Oprogramowanie typu pakiet biurowy (wersja OEM), wymagania: 
a) stabilne oprogramowanie biurowe zawierające co najmniej 

następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji i program pocztowy. 

b) oprogramowanie powinno poprawnie odczytywać (być 
kompatybilne) z plikami zapisanymi za pomocą posiadanego 
przez Zamawiającego oprogramowania firmy Microsoft 
Office w wersjach 2003/2007/2010 w tym arkusze 
kalkulacyjne z makrami napisanymi w języku Visual Basic for 
Application (oprogramowanie powinno dawać możliwość 
edycji, debugowania i wykonywania ww. skryptów). 

c) oprogramowanie ma posiadać natywny (nie poprzez 
import/export) odczyt i zapis następujących formatów 
plików: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppm. 

d) Polska wersja językowa 
e) Wieczysty okres licencji lub wersja OEM 

− Oprogramowanie antywirusowe (licencja na 3 lata) 
- Kod i nazwa CPV: 72511000-0 Usługi zarządzania 
oprogramowaniem sieciowym 
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Tablet 
− System operacyjny (wersja 64-bitowa), wymagania: 

a) obsługa minimum  512 GB pamięci RAM 
b) obsługa protokołu RDP w trybie klienta I hosta 
c) obsługa wielu monitorów 
d) funkcja tworzenia kopii zapasowych system po sieci LAN 
e) funkcja automatycznej zmiany drukarki domyślnej w 

zależnosci od podłączonej sieci komputerowej 
f) współpraca z oprogramowaniem dla skanera i skanerem 

laserowym 
− Procesor 64 bitowy: częstotliwość taktowania procesora minimum 
2.2GHz, maksymalny teoretyczny Turbo Boost 3,4 GHz, jeden ze 
składników pamięci podręcznej minimum 8MB, osiągający w 
teście  Cinebench R11.5 notę minimum 3,8 punktów, minimalna ilość 
rdzeni procesora 2 
− Zintegrowana karta graficzna 
− Pamięć RAM: co najmniej 16GB 
− Dysk SSD: co najmniej 512GB  
− Pamięć RAM: co najmniej 16GB  
− Siec ́bezprzewodowa 802.11ac; – standard IEEE 802.11a/b/g/n, 
Bluetooth 4.0  
- minimum 1 port USB 3.0,  
- minimum 1 port czytnika kart microSD™,  
- minimum 1 port słuchawek typu jack,  

1 



 

- minimum 1 wyjście Mini DisplayPort 
- Ekran: matryca LCD,12,3", rozdzielczość 2736x1824, współczynnik 
proporcji 3:2, technologia dotykowa: 10 punktów dotykowych 
- wbudowane czujniki: czujnik światła otoczenia, akcelerometr, 
żyroskop, magnetometr 
- obudowa stal magnezowa 
- waga: nie więcej niż 786g 
− minimum 24 miesiące gwarancji 
- Kod i nazwa CPV: 
30213200-7 Komputer tablet 

Oprogramowanie dla 
tablet 

− Oprogramowanie typu pakiet biurowy (wersja OEM), wymagania: 
a) stabilne oprogramowanie biurowe zawierające co najmniej 

następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji i program pocztowy. 

b) oprogramowanie powinno poprawnie odczytywać (być 
kompatybilne) z plikami zapisanymi za pomocą posiadanego 
przez Zamawiającego oprogramowania firmy Microsoft 
Office w wersjach 2003/2007/2010 w tym arkusze 
kalkulacyjne z makrami napisanymi w języku Visual Basic for 
Application (oprogramowanie powinno dawać możliwość 
edycji, debugowania i wykonywania ww. skryptów). 

c) oprogramowanie ma posiadać natywny (nie poprzez 
import/export) odczyt i zapis następujących formatów 
plików: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppm. 

d) Polska wersja językowa 
e) Wieczysty okres licencji lub wersja OEM 

− Antywirus (licencja na 3 lata) 
-  Kod i nazwa CPV: 
72511000-0 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym 
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Skaner laserowy 
− skaner fazowy 
− zintegrowane oświetlenie LED 
− zintegrowana kamera HDR  
− system pozycjonowania skanów 
− minimum 1 rok gwarancji 
− 1 kalibracja w ciągu 12 miesięcy po dostawie  
− karta pamięci SD: co najmniej 64GB 
− możliwość wykonywania przestrzennych skanów termalnych 
− klasa skaner 1 
− stopień ochrony IP54 
− maksymalna częstotliwość pozyskiwania danych: co najmniej 1mln 
pikseli / sekundę 
- min rozdzielczość kątowa  
- min 24 miesiące gwarancji (zawiera coroczną kalibrację przez okres 
gwarancji)  
-  Kod i nazwa CPV: 38520000-6 Skanery 
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Oprogramowanie dla 
skaner laserowy 

− licencja oprogramowania do obsługi na tablet 
− licencja oprogramowania do obsługi na komputer stacjonarny 
Oprogramowanie umożliwiające: 

 automatyczną rejestrację skanów bez targetów, 
 filtrację, kolorowanie, ortho ze skanów, tworzenie plików 

multimedialnych, 
 minimum 3-letnia aktualizacja oprogramowania, 
 niewygasająca licencja. 
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- Kod i nazwa CPV: 72511000-0 Usługi zarządzania 
oprogramowaniem sieciowym 

Wyposażenie dodatkowe 
do skanera laserowego 

− statyw 4-metrowy 
− kółka do statywu 
− zestaw tarcz obrotowych wraz z kompletem cyfr magnetycznych i 
torba ̨transportowa ̨
− kamera termalna 
- Kod i nazwa CPV: 30124500-9 Akcesoria do skanerów 
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4. Wykluczenie z tytułu powiązania  

 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
 

5. Termin realizacji zamówienia   

1. Okres realizacji zamówienia: maksimum 14 dni od dnia podpisania umowy z wybranym 
Wykonawcą. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

6. Miejsce realizacji zamówienia  

Miejsce realizacji zamówienia: 83-110 Tczew, Ul. Jagiellońska 55U 
 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie 
z formularzem ofertowym.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane 
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu 
zamówienia.  



 

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości 
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona 
cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności 
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów 

1. Kryteria oceny ofert: 
a) Cena - 30% 
b) Gwarancja - 10% 
c) Zasięg pomiarowy - 15% 
d) Dokładność i precyzja pomiaru - 15% 
e) Możliwość wykonywania pomiarów termalnych - 10% 
f) Możliwość wykonywania zdjęć sferycznych w ciemności - 10% 
g) Możliwość rejestracji skanów w trakcie pomiaru – 10% 

 
 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 
 
Cena: 30 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 30 pkt.) wyliczana wg wzoru: 
 

najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert, 
             -------------------------------------------------------------- x 30 
wartość brutto wskazana w badanej ofercie 

 
 
Gwarancja – 10% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości gwarancji (max 10 pkt.) 
wyliczana wg. wzoru: 
 

okres gwarancji wskazany w badanej ofercie,  
             -------------------------------------------------------------- x 10 
najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert 

 
 
Zasięg pomiarowy – 15% - Wartość zależna od zadeklarowanej długości zasięgu pomiarowego 
(max 15 pkt.) wyliczana wg. wzoru: 
 

zasięg pomiarowy wskazany w badanej ofercie,  
             -------------------------------------------------------------- x 15 



 

najdłuższy zasięg pomiarowy wśród otrzymanych ofert 
 
 
Dokładność i precyzja pomiaru – 15% - Wartość zależna od zadeklarowanej wartości 
dokładności i precyzji pomiaru (max 15 pkt.) wyliczana wg. wzoru: 
 

najniższa wartość określająca dokładność i precyzję pomiaru wśród otrzymanych ofert 
             -------------------------------------------------------------- x 15 
wartość określająca dokładność i precyzję pomiaru wskazana w badanej ofercie 

 
 
Możliwość wykonywania pomiarów termalnych – 10% - Wartość zależna od zadeklarowanej 
możliwości wykonywania pomiarów termalnych (max 10 pkt.) określana następująco: 
 

 możliwości wykonywania pomiarów termalnych – 10 pkt.  
 brak możliwości wykonywania pomiarów termalnych – 0 pkt. 

 
 
Możliwość wykonywania zdjęć sferycznych w ciemności – 10% - Wartość zależna 
od zadeklarowanej możliwości wykonywania zdjęć sferycznych w ciemności (max 10 pkt.) 
określana następująco: 
 

 możliwość wykonywania zdjęć sferycznych w ciemności – 10 pkt.  
 brak możliwość wykonywania zdjęć sferycznych w ciemności – 0 pkt. 

 
 
Możliwość rejestracji skanów w trakcie pomiaru – 10% - Wartość zależna od zadeklarowanej 
możliwości rejestracji skanów w trakcie pomiaru (max 10 pkt.) określana następująco: 
 

 możliwość rejestracji skanów w trakcie pomiaru – 10 pkt.  
 brak możliwość rejestracji skanów w trakcie pomiaru – 0 pkt. 

 
 
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-g. Punkty będą 

liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady 
zaokrąglania. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium 
wyboru, jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt.).  



 

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego 
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert 
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.  
 
 

9. Sposób przygotowania oferty  

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 
wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 
Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu  

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 ) i niniejszym 
zapytaniem ofertowym należy złożyć osobiście lub listownie (liczy się data wpływu oferty do 
biura Zamawiającego, oferty nadesłane po terminie tj. po 17.08.2017 nie będą 
rozpatrywane) w terminie do: 17.08.2017 włącznie 

2. Ofertę należy złożyć pod adresem  
HMS S.C., ul. Jagiellońska 55U, 83-110 Tczew  
Biuro czynne od poniedziałku d piątku w godzinach 7:00 – 15:00. 
 

Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

Adres korespondencyjny: 

HMS S.C. 
Ul. Jagiellońska 55U 
83-110 Tczew 

OFERTA W POSTĘPOWANIU w ramach projektu pt.: „Pokonywanie barier w rozwoju spółki HMS 
i poprawa jej konkurencyjności na rynku krajowym i eksporcie poprzez nowe usługi badawczo-
pomiarowych” w ramach Działania regionalnego programu operacyjnego województwa 
pomorskiego na lata 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 02. Przedsiębiorstwa, działania 
02.02.INWESTYCJE PROFILOWANE, Poddziałania 02.02.01 INWESTYCJE PROFILOWANE- 



 

wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego   

Nr sprawy: 01/08/2017 

Nie otwierać przed (dzień / miesiąc / rok ) 18/08/2017 

3.Do formularza oferty Oferent dołącza wypełnione i podpisane „Oświadczenie oferenta o 
braku powiązań osobowych lub kapitałowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

4.Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Maciej Hegele, tel: 694930129 
 

11. Miejsce i termin rozstrzygnięcia Oferty  

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 18/08/2017 o godzinie 12.00 
w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego:  
HMS S.C. 
Ul. Jagiellońska 55U 
83-110 Tczew 

 

1. Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie opublikowana 
na stronie internetowej Zamawiającego (www.hms-steel.pl) jak również w bazie 
konkurencyjności dostępnej pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ niezwłocznie po zakończeniu 
procedury oceny i badania Ofert i wyborze najkorzystniejszej Oferty. 

 
 

12. Wykaz załączników 

 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym  
3. Załącznik nr 3 – Umowa sprzedaży systemu pomiarowego wraz ze stacją roboczą do 

przetwarzania danych 
 
 

  



 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

……………………………….      ……………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy           Miejscowość, data 

   
OFERTA 

Dane Wykonawcy 
Imię i nazwisko/Nazwa…………………………………………… 
Adres ……………………………………………………………… 
NIP………………………… REGON ……………………………. 
Nr KRS …………………………………………………………… 
Tel./Fax. …………………………………………………………… 
Adres e – mail……………………………………………………… 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia  ………………………………..przedstawiamy poniższą ofertę 

cenową: 
 

Opis (Producent / model / typ) 
 

Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 

     

Razem:    

Gwarancja:…………………. 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 14 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert.  

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania 
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że przedmiot oferty zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego  (pkt. 3 zapytania 
ofertowego).  

……………………………… 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
  



 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym  
 
……………………………….     ……………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 
 

 
Oświadczenie 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia …………………………………………………………… 
 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 
 

oświadczam, że: 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 

………………………………. 
(podpis i pieczęć wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Załącznik nr 3 – Umowa sprzedaży systemu pomiarowego wraz ze stacją roboczą do przetwarzania 
danych 
 
UMOWA SPRZEDAŻY SYSTEMU POMIAROWEGO WRAZ ZE STACJĄ ROBOCZĄ DO PRZETWARZANIA 

DANYCH 

 

zawarta w dniu … ………… 2017 roku w ………………… pomiędzy: 

 

…………..………………., ul. ………………………………, ………………………….., REGON ……………………, NIP 
………………………, reprezentowaną przez ………………………………… zwanym 

dalej SPRZEDAJĄCYM 

 

a 

 

…………..………………., ul. ………………………………, ………………………….., REGON ……………………, NIP 
………………………, reprezentowaną przez ………………………………… 

 

zwaną dalej KUPUJĄCYM. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez Sprzedawcę 
na Kupującego za ustaloną w umowie cenę. Przeniesienie własności nastąpi po całkowitym 
uregulowaniu ceny w wysokości określonej w § 2 umowy. 

2. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa system pomiarowy  ………………………… wraz z 
niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem. 

 

§ 2 

Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę w wysokości ……………………. brutto  

(słownie: ………………………………………………………………………..………………………….. 00/100). 

§ 3 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w następujący sposób: 



 

a) …… % ceny płatna w dniu złożeniem Zamówienia. 
b) ……..% ceny przed dostawą przedmiotu umowy określonym w § 4, ust. 1 niniejszej umowy, 

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w …………………………… 
walucie ………. 

 

§4 

1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie ……… dni od dnia złożenia 
Zamówienia. 

2. Przedmiot umowy do dnia uregulowania pełnej ceny zakupu stanowi własność Sprzedającego. 
3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez 

osobę upoważnioną przez Kupującego do odbioru. 
 

§5 

1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące 
rzeczy. 

 

§6 

1. Przedmiot niniejszej umowy objęty jest gwarancją handlową udzieloną przez producenta. 
 

§7 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§8 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

       SPRZEDAWCA                                                                                                     KUPUJĄCY 

 

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

 
 


