
 

UMOWA  NR …../2018 
zawarta w dniu xx.xx.2018 roku w Sulejówku pomiędzy:   

„HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w 05-070 Sulejówek , adres: ul. Drobiarska 43, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000029985, NIP: 113-023-69-60, REGON:  011907763, o kapitale zakładowym w wysokości 

2 768 000,00 zł,  

którą reprezentują: 

1. ……………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym,   

a  

………………………… z siedzibą w …………………, adres: ul. …………………….. wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 

....................................................................................................... pod numerem KRS 

…………………….., NIP: …………………., REGON:  ………………………., o kapitale 

zakładowym w wysokości .................................. zł,  

którą reprezentują: 

1. .................................................. 

2. ................................................... 

zwaną dalej Dostawcą,  

W związku z realizacją przez Horus-Energia Sp. z o.o. projektu w ramach 

poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-

2020 projektu o roboczej nazwie: „Morskie zespoły prądotwórcze zasilane paliwami 

LNG i zamiennie CNG, z innowacyjnym paliwowym układem zasilania, 

poprawiającym własności energetyczne i ekologiczne silnika napędowego” (dalej: 

Projekt), po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Zapytania Ofertowego nr ….../2018 

przez Zamawiającego ww. strony zawarły umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji zamówienie na 

zaprojektowanie elementów określonych w Zapytaniu Ofertowym nr …./2018 

(Specyfikacja). Specyfikacja była częścią ww. zapytania. 

2. Dostawa nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w ww. zapytaniu oraz w 

złożonej przez Dostawcę ofercie.  
 

§ 2 

1. Strony potwierdzają, że szczegółowe informacje na temat nazwy/rodzaju, liczby 

sztuk oraz parametrów technicznych elementów składających się na przedmiot 

dostawy były ujęte w Specyfikacji. 



 

2. Dostawca potwierdza, że planowane do dostawy elementy w pełni spełniają 

wymagania określone w Specyfikacji.  

 

§ 3 

1. Wartość zamówienia wynosi …………… zł (słownie: ……………………………… 

00/100) netto oraz …………………… zł (słownie: 

……………………………………… 00/100) brutto. 

2. Faktura będzie wyszczególniała każdą część osobno zgodnie za złożoną ofertą. 

 

§ 4 

1. Dostawa nastąpi zgodnie z terminami realizacji określonymi w ofercie Dostawcy 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

1.1. W przypadku jeśli podpisanie Umowy opóźniało by się po stronie Dostawcy, 

to jako początek biegu okresu realizacji uznaje się datę złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający – zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr …..- 
za każdy dzień opóźnienia dostawy wobec terminu określonego powyżej naliczy 
karę w wysokości 0,5 % wartości umowy netto. Jako datę dostawy uznaje się datę 
dostarczenia do siedziby Horus-Energia Sp. z o.o. w Sulejówku. 

 

§ 5 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, których nie uda się 
rozstrzygnąć na drodze obustronnego porozumienia, podlegają orzecznictwu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a. Zapytanie ofertowe nr…../2018 

b. złożona oferta przez Dostawcę w ramach Zapytania Ofertowego nr …./2018 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 


