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Załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego – Wzór umowy 

 
UMOWA Nr …………/2022 – WZÓR 

 
Zawarta w dniu ..............2022 r. w Słupsku pomiędzy: 
Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą w Słupsku, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ 
pod numerem KRS: 0000052733, o numerze NIP: 8390029569 i REGON: 770719284 (Spółka) 
reprezentowaną przez: 
Prezesa – Mirosława Kamińskiego 
Wiceprezesa – Sławomira Koprowskiego 
zwanym w dalszej części umowy „ ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
firmą …………………………………………. z siedzibą ……………………………………., posiadającą 
NIP: ……………………… i działająca na podstawie …………………………….. reprezentowaną przez: 
1. ……………………………………………………… 
2. …………………………………………….……….. 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego  z dnia …2022r. , 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 2 samochody osobowe marki 
…………………………………  
o następujących parametrach: 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 samochodów osobowych wymienionych w pkt. 1  dla 
potrzeb Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku 

3. Wykonawca oświadcza, że samochody będące przedmiotem umowy są fabrycznie nowe, 
kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, o parametrach 
technicznych i wyposażeniu opisanych w ofercie Wykonawcy z dnia ……….. 

 
§ 2 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w ……………………………… do dnia 31.05.2022 r.   
2. Do wydanych pojazdów Wykonawca dołączy w języku polskim 

− książki gwarancyjne, 

− instrukcję obsługi, 

− karty pojazdów, 

− książki przeglądów serwisowych, 

− świadectwa homologacji, 

− inne wymagane prawem dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu  
oraz 

− 2 komplety kluczyków. 
3. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru sporządzonym w 

dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli w 
imieniu Zamawiającego i Wykonawcy. 
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§ 3 

1. Zgodnie z ofertą, Wykonawca z tytułu realizacji umowy otrzyma wynagrodzenie .................. zł 
netto - słownie: ..................................................zł,  
plus podatek w wysokości …... %, tj: 
.............................. zł brutto – słownie ................................................................. zł po uprzednim 
odbiorze przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu przekazania. 

2. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu stosownej należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
5. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu 

pomiędzy osobami trzecimi. 
6. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 
 

§ 4 
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących warunkach: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 5 

Wykonawca zapewnia następujące warunki serwisu: 
- …………………………………………………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………………………………………………, 
- …………………………………………………………………………………………………………. 
 

§ 6 
1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego niniejszą umową, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy 
dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z umownych warunków gwarancji, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 50% wartości naprawy. 

3. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kary umowne w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne  
 

§ 7 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych i działania siły wyższej 

 
§ 8 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Treść umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i w związku z tym strony 
umowy zobowiązują się do zachowania tej treści w tajemnicy. 

6. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  
7. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  
8. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 
9. Wszelka korespondencja, zawiadomienia, wezwania i inne stanowiska stron mogą być 

przekazywane drugiej stronie wyłącznie w formie pisemnej. 
10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 
 
……………………………………………                                                         …………………………………… 
         ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy (Oferta) Wykonawcy 
2. Protokół odbioru 


