Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu …………. w Kudowie Zdrój pomiędzy Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w
Kudowie Zdrój, przy ul. Słonecznej 31, zwanym w dalszej części „KUPUJĄCYM” reprezentowanym
przez :
Dyrektora PNGS – Bartłomieja Jakubowskiego
a zwanym w dalszej części umowy „ SPRZEDAJĄCYM” reprezentowanym przez :

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAO.522.1.2022 o wartości poniżej
130 tys. zł.
§1
Sprzedający zobowiązuje się sprzedać Kupującemu, siatka leśna o symbolu ……..w ilości 1500 mb, o
wartości ….. zł netto słownie: ……….. netto + obowiązujący podatek VAT.
§2
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy, określony w § 1 umowy jest należytej jakości
odpowiadającej towarowi tego rodzaju i nadaje się do zasadzenia.
§3
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupiony towar na swój koszt do CSE PNGS Karłów 10 ; 57350 Kudowa Zdrój.
§4
Należność za towar w cenie określonej w §1 zostanie zapłacona przelewem przez Kupującego, na
konto Sprzedającego nr: …………………………………w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
§5
1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto
określonej w § 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po
stronie Sprzedającego.
2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania karny
umownej może żądać odsetek za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna może zostać
potrącona z należnej Sprzedającemu ceny.
3. Kupujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących ustaw dotyczących przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w tym
obowiązku informacyjnego, który wynika z wymienionego rozporządzenia i stanowi treść załącznika
nr 2 do umowy.
§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Sprzedającego, dwa egzemplarze dla Kupującego.
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