PROJEKT)

UMOWA Nr ………………….
zawarta w dniu …………….. 2019 roku w Poznaniu pomiędzy:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000334972, Regon: 010684960,
NIP: 525-000-73-13, kapitał zakładowy 774 140 000,00 zł – w całości wpłacony, reprezentowana przez:
1. ……………………………………………………… - działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
…….. z dnia ……….
2. …………………………………………………….. - działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
…….. z dnia ……….
na rzecz Regionu Pionu Infrastruktury w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań, które jest jednostką
organizacyjną Poczty Polskiej, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
(przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
....................................... z siedzibą w ………………… przy ul. …,………………….kod pocztowy … - ……..
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………………., kapitał
zakładowy w wysokości …………….. zł. /kapitał zakładowy w wysokości …………… zł. – wpłacony (dla
spółek akcyjnych), NIP …………………., REGON ……………….., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
3. ……………………………………………………… - działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
…….. z dnia ……….
4. …………………………………………………….. - działającego na podstawie pełnomocnictwa nr
…….. z dnia ……….
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)…………………….………zamieszkałym/ą w ……………… przy ulicy ……………………. kod
pocztowy ……. - ……. przedsiębiorca działającym pod firmą ………………………………….. z siedzibą w
……………………..…. przy ulicy ……………………, kod pocztowy ……. - ……. wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ……………….…………..,
Regon …………....…., PESEL……………. zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………..
o następującej treści:
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcia.

1.

2.

1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa klimatyzatorów przenośnych wraz z uszczelniaczami okiennymi w
ilości 10 szt. do jednostki zamawiającej określonej w Załączniku nr 3 do umowy, w terminie 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy.
Klimatyzatory przenośne muszą odpowiadać parametrom technicznymi określonymi przez
Zamawiającego w Załączniku nr 1 do umowy.
§2
Wartość umowy
Maksymalna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy:
wartość netto:
……………….. zł
podatek VAT:
……………….. zł
wartość brutto:
……………….. zł
słownie brutto: …………………………………………………………………………………….
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Ceny jednostkowe netto określone w Formularzu kalkulacji cenowej stanowiącej Załącznik nr 3 do
umowy nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji umowy, a w szczególności koszty załadunku, dostawy
i rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ubezpieczenia i transportu przedmiotu
umowy do Zamawiającego.
§3
Termin realizacji umowy i warunki dostawy
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.05.2019 r.
Dostawy muszą odbywać się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§4
Warunki realizacji dostawy i odbioru
Wykonawca przed wysyłką przedmiotu umowy jest zobowiązany do ustalenia z osobą, o której mowa
w § 13 ust. 2 umowy, terminu i sposobu dostawy na 24 godziny przed jej planową realizacją.
Odbiór będzie dokonywany na podstawie oceny zgodności dostarczonych klimatyzatorów przenośnych
wraz z uszczelniaczami okiennymi z niniejszą umową.
Odbiór dostarczonych klimatyzatorów przenośnych wraz z uszczelniaczami okiennymi nastąpi u
Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania dostawy. Odbiór potwierdzony będzie,
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, protokołem odbioru, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do umowy. Podpisany protokół odbioru zostanie przekazany do przedstawiciela
Wykonawcy wskazanego w §13 ust. 3 umowy oraz do przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w
§13 ust. 2 po zakończeniu odbioru. Datę podpisania protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym, uważa
się za datę dokonania dostawy przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w dostawie wad jakościowych lub braków ilościowych
opisanych w protokole odbioru, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu
odbioru, dokona wymiany wadliwej części dostawy lub uzupełni braki.

5. Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot Umowy zobowiązany jest/są do przestrzegania wymagań
w zakresie organizacji ruchu osobowo-materiałowego obowiązujących u Zamawiającego, o których
mowa w ust. 6 i 7.
6. Osoby wchodzące/wjeżdżające na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego podlegają
weryfikacji przez służby ochrony/wyznaczonego pracownika Zamawiającego (weryfikacja następuje z
wykorzystaniem dowodu tożsamości).
7. Wejście/wjazd na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiającego może nastąpić po uzyskaniu
zgody Zamawiającego.
§5
Obowiązki Stron
1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizowania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
2) realizowania przedmiotu umowy własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko;
3) dostarczenia przedmiotu umowy dobrej jakości, bez braków i wad technicznych zgodnie
z warunkami technicznymi określonymi w Załączniku 1 do umowy;
4) dokonywania rozliczeń finansowych z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami umowy;
5) niezwłocznego, pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących
jego statusu prawnego lub przekształceń organizacyjnych, zmianach siedzib i adresu, oraz zmian
danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu umowy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego powiadomienia o zaszłych zmianach przez
Wykonawcę. Wszelką korespondencję oraz oświadczenia kierowane do Wykonawcy pod ostatni
wskazany adres, uznaje się, jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.

2.

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) odbioru i sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami technicznymi
określonymi w Załączniku 1 do umowy;
2) zapłaty za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy.
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§6
Warunki płatności
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru z wynikiem pozytywnym
podpisany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona na adres :
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
Wykonawca przesyła oryginał faktury do:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Faktury EOD
ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz
Na fakturze należy umieścić:
1) Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13.
2) Informację, że dostawa jest realizowana na podstawie umowy nr …………………….
Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………...
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
Wykonawca bez uprzedniej i pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać na osobę/podmiot
trzecią/i (w tym na podwykonawców) cesji wierzytelności w całości lub w części wynikającej z tytułu
realizacji umowy.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionej faktury, w tym w szczególności
w zakresie terminu płatności.
1

Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług
oraz zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o utracie lub nabyciu tego
statusu.

10. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w rozumieniu art. 4 ust 3
ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (…)
§7
Kary umowne
1. Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zastrzega
sobie prawo do naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
1) opóźnienia w dokonaniu dostawy przedmiotu umowy, w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień
roboczy opóźnienia. Po upływie 10 dni roboczych od ustalonej daty realizacji, dostawę uznaje się za
niezrealizowaną, a Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 40% wartości
brutto danej dostawy,
2) stwierdzenia niezgodności
dostarczonego przedmiotu umowy z warunkami technicznymi
określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, w wysokości 5% wartości brutto dostawy, której
przypadek dotyczy,
3) opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych i/lub usunięciu wad opisanych w protokole odbioru w
wysokości 100,00 złotych za każdy dzień roboczy , liczony po upływie terminu, o którym mowa w § 4
ust. 4 umowy,
2. Dodatkowo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach
ustalonych poniżej:
1) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1
umowy,
2) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących
po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

1

zapis zostanie dostosowany na etapie zawierania umowy.
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Ustanowione w ust. 1 kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z umowy.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę przy jednoczesnym
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o skorzystaniu z tego prawa. Potrąceń kar umownych na
podstawie wystawionych przez Zamawiającego not obciążających dokonywać będzie jednostka
organizacyjna Zamawiającego wskazana w § 13 ust. 1 umowy.

§8
Odstąpienie od umowy
1. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 10 dni kalendarzowych Zamawiający może odstąpić
od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu jej realizacji i obowiązku wykupienia
niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia.
2. Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 14 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

§9
Wypowiedzenie umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w następujących
przypadkach:
1) śmierci lub likwidacji Wykonawcy;
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy
w wyznaczonym terminie; przerwał jej wykonanie lub nie dostarczył w terminie zamówionej partii
przedmiotu umowy;
4) stwierdzenia posłużenia się podrobionymi, przerobionymi, sfałszowanymi dokumentami w celu
zawarcia umowy;
5) gdy Wykonawca powierzył wykonanie swoich obowiązków innej osobie bez pisemnej zgody
Zamawiającego;
Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Siła wyższa
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.
Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które
zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie
wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary,
powodzie, działania władz - o ile mają wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy
i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną
odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę
oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy.
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§ 11
Roszczenia i spory sądowe
W razie zgłoszenia przez jedną ze Stron umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie 7 dni
kalendarzowych od chwili ich zgłoszenia.
Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga Strona może zwrócić się do Sądu rzeczowo właściwego
w Poznaniu o rozstrzygnięcie sporu.
§ 12
Ochrona informacji
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań ochrony fizycznej i technicznej oraz organizacji
działania Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2.

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym
poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 także
po ustaniu niniejszej umowy.

4.

Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które w imieniu Wykonawcy
lub na jego rzecz będą realizowały postanowienia umowy, o treści niniejszego paragrafu oraz o
odpowiedzialności, o której w nim mowa.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§ 13
Postanowienia końcowe
Umowę nadzoruje: Region Pionu Infrastruktury w Poznaniu Wydział Zaopatrzenia, z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Głogowskiej 17, 60-943 Poznań. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją
umowy jest: Grzegorz Kubicki
Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności monitorowanie należytego
wykonania umowy, reklamacji, naliczanie kar umownych odpowiada:
Grzegorz Kubicki
tel.: (61) 869 70 71
mail: grzegorz.kubicki@poczta-polska.pl.
Do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:
………………………………………………….
tel.:……………………………..
e-mail:…………………………………………………
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jak też wyznaczenie nowych nie stanowi zmiany umowy,
wymaga jednak pisemnego powiadomienia drugiej Strony
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego
o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, nr NIP, REGON oraz wpisu do KRS/CEIDG.
Zmiany takie nie są zmianami niniejszej umowy i nie wymagają formy pisemnej w formie aneksu
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
W niniejszej umowie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Nr 1 – Specyfikacja techniczna klimatyzatorów przenośnych
Nr 2 – Wzór Protokołu odbioru
Nr 3 – Formularz kalkulacji cenowej.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt
z
inspektorem
ochrony
danych:
Inspektor
ochrony
danych
Poczta
Polska
S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services
Terms (OST).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie zawartych
umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
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Załącznik nr 1 do umowy
Specyfikacja techniczna klimatyzatorów przenośnych.
Klimatyzator przenośny – parametry techniczne:

- zasilanie ~230V
- moc znamionowa - chłodzenie 1200 W
- powierzchnia chłodzenia do 40 m2
- wydajność chłodnicza 3500 W / 12000 BTU
- zakres temperatury pracy dla chłodzenia od 18 do 35 °C
- moc znamionowa - ogrzewanie 1080 W
- wydajność grzewcza 2900 W
- SEER/SCOP 2,7 / 2,6
- przepływ powietrza 350 m?/h
- osuszanie powietrza 1,5 L/h
- klasa energetyczna A/A+
- wymiary max (szer. x wys. x gł.) 45 x 80 x 50 cm
- waga do 40 kg
- poziom głośności max 65 dB
- gwarancja 24 miesięcy
- wydajność od 25 m2 do 40m2.

Informacje dodatkowe:

Klimatyzator musi być dodatkowo wyposażony w pasujący do niego uszczelniacz okienny.
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Załącznik nr 2 do umowy
Jednostka organizacyjna PP
pieczęć

……………, dnia ……………..….. r.

Protokół odbioru nr ………..
1. W dniu: ………….…. w ……………………………………………………… dokonano odbioru przedmiotu
umowy nr ……………….. z dnia …………………. tj. ………………………………………………………
2. Data dostawy: …………………………..
1)

3. Termin dostawy wynikający z Umowy:…………………………..……..

4. Dostawa zrealizowana zgodnie z terminem dostawy określonym w Umowie – tak/nie

2)

.

5. Dostawę zrealizowano ……. dni po upływie terminu dostawy określonego w Umowie
6. Całkowita ilość otrzymanych klimatyzatorów przenośnych…………… szt.
7. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o umowę nr ……………………:
8. Uwagi dotyczące stanu klimatyzatorów przenośnych wraz z uszczelniaczami okiennymi :
…………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9. Pozostałe istotne uwagi dotyczące przedmiotu dostawy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
10. Stwierdzono / nie stwierdzono

2)

braki w ilości …………. .

11. Stwierdzono / nie stwierdzono

2)

następujące uszkodzenia przedmiotu dostawy:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
1)

12. Stwierdza się, że przedmiot dostawy spełnia/nie spełnia

wymagania określone w pkt. 7 i może być

włączony do eksploatacji.
13. Podpisy stron:
Przedstawiciele strony odbierającej
Imię i Nazwisko……………………….
podpis ……………………………..….
Imię i Nazwisko……………………….
podpis ……………………………..….
1)

W przypadku gdy w umowie dostawy nie określono konkretnej daty (dzień, miesiąc, rok), lecz określono liczbę dni od podpisania
umowy, należy podać tę liczbę dni oraz datę podpisania umowy
2)
niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do umowy
Formularz kalkulacji cenowej

Lp.

Miejsce dostawy

Ilość klimatyzatorów przenośnych wraz z
uszczelniaczami okiennymi

1

2

3

2

Poczta Polska S.A. Region
Pionu Infrastruktury w
Poznaniu, Wydział
Zaopatrzenia, Magazyny
ul. Głogowska 17
60-943 Poznań

10

Cena netto za 1
klimatyzator
przenośny wraz z
uszczelniaczem
okiennym (zł)
4

3

wartość netto z wiersza 2 z kol. 5 (w zł)

4

Wartość podatku VAT obliczona od wiersza 3 z kol. 5 (w zł)

5

Wartość netto
klimatyzatorów
przenośnych
wraz z
uszczelniaczami
okiennymi
(kol.3 x 4)
5

Cena ofertowa brutto suma wierszy 3 i 4 (w zł)
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