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Załącznik nr 5 do Zaproszenia ofertowego nr 24/16/10 

 

UMOWA 

z dnia ……………………….2018 
 

 

 

zawarta w Gdańsku, w dniu ………………………....2018 r. pomiędzy: 

……………………………………………………………... z siedzibą w ………………………………………………………………………, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w …………….…………….. pod numerem 

KRS ……………………………………..………. z kapitałem zakładowym …………………………………….. zł., posiadającą 

NIP: ………………………………..i REGON: …………………………………………….., zwanej w dalszej części 

Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

 

a  

 

AssisTech sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000512446, 

z kapitałem zakładowym w wysokości 64.940,00 zł., posiadającą NIP: 957-10-73-847 i REGON: 

222095862, zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Bartosza Kunkę – Prezesa Zarządu 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

zasady konkurencyjności, zapytanie ofertowe nr 24/16/10 z dnia …………………. r., zgodnie z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

w związku z realizacją projektu pt: „Internacjonalizacja AssisTech Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie 

produktu C-Eye na rynki międzynarodowe” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz 

internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji 

marek produktowych – Go to Brand współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ………………………………………  

 

2. Przedmiot umowy jest zgodny z zapisami Zapytania ofertowego nr 24/16/10 oraz przesłanej przez 

Wykonawcę oferty z dnia ………………… r. 
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§ 2 

Termin realizacji zamówienia 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie  ………………...  

2. Jako potwierdzenie realizacji zamówienia Wykonawca prześle Zamawiającemu potwierdzenie 

rezerwacji w formie elektronicznej lub inny równoważny dokument, adekwatny do przedmiotu 

zamówienia.  

§ 3 

Płatność oraz warunki płatności 

1. Cena za opisany w § 1 umowy przedmiot umowy wynosi łącznie: …………..PLN (słownie: ……………..) 

2. Kwota określona w § 3 pkt 1 jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek VAT. 

3. Płatności zrealizowane będą w terminach:  ……. 

4. Zapłata przez Zamawiającego kwoty z § 3 pkt 1 umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, po wystawieniu przez Wykonawcę i przesłaniu do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury.  

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur związanych z realizacją niniejszej 

umowy bez swojego podpisu jako odbiorcy.  

6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 

Hierarchia ważności 

1. Warunki zawarte w niniejszej Umowie będą traktowane jako ważniejsze, niż ewentualne 

kolidujące z nimi warunki zawarte w regulaminach lub innych porozumieniach o ile strony umowy 

nie ustalą inaczej. 

 

§ 5 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania 

umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora). 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa 

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub 

wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy lub załączników oraz nie 

usunięcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku rażącego 

naruszenia przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z treści umowy lub z treści załączników 

oraz nieusunięcia tego naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału w targach FIME 2018 i ArabHealth 

2019 jednak nie później, niż w dniu .………………………. r.,  

b) w przypadku działania siły wyższej 

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej niewykonanie umowy; 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

d) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

e) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej 

 

§ 7 

Inne postanowienia 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego miejscowo ze względu na położenie siedziby Zamawiającego. 

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

 

 

 

 

 

…………………………………………   ………………………………… 

Zamawiający   Wykonawca 

 


