
                                             
 

Załącznik nr 8. Do Zaproszenia nr 1/2017/JGK 

 
 

UMOWA nr 1/2017/JGK 

 

zawarta w dniu dd.mm.2017 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim  pomiędzy: 

 

Justyna Gorlicka-Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, 27-400 Ostrowiec 

Św., ul. ul. Modrzewiowa 34, NIP: 6612225147, REGON: 122645834, reprezentowanym 

przez Panią Justynę Gorlicką – Kruk – Właścicielkę,  

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

……………………………………….,…………………………………………………………..……, 

NIP:……………………………, REGON: ………………………………, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym Zleceniobiorcą. 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania  

następujący zakres prac: zakup i dostawa lasera Lumenis LightSheer Desire ET HS 

(lub równoważanego) przeznaczonego do trwałego i skutecznego usuwania 

owłosienia, łagodnych zmian barwnikowych oraz zamykania niebieskich naczynek,  

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Justyna Gorlicka Kruk Gabinet 

Kosmetologii i Medycyny Estetycznej poprzez zakup innowacyjnego lasera 

LighSheer Desire ET HS celem wprowadzenia nowej usługi zabiegów leczniczo-

pielęgnacyjnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna 

gospodarka; Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w ramach konkursu 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr projektu: RPSW.02.05.00-

26-0071/16 

2. Zakup i dostawa zrealizowane zostaną na podstawie złożonego przez Zamawiającego 

zamówienia.  

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy zamówienia tj. zakup wraz z dostawą nastąpi do dnia dd.mm.2017r. 

2. Zamówienie zostanie dostarczone na adres siedziby Zamawiającego tj. 27-400 

Ostrowiec Św., ul. Modrzewiowa 34. 

3. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zleceniodawcę reprezentuje Justyna Gorlicka-

Kruk, tel.: …………………………………. mail: ………………………………….,  

a Zleceniobiorcę: …………………………….., tel.: …………………….., mail: 

……………………   

mailto:maliodkrywcy@gminabaltow.pl


§ 3 

1. Z tytułu  realizacji  przedmiotu umowy  Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w 

wysokości ………………………………………. zł (słownie: …………………………………) 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez 

Zleceniobiorcę, tj. Nr ………………………………………………………………………………  

na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. Zapłata nastąpi  

w terminie ……………………… dni licząc od daty wystawienia faktury. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 

przez obydwie strony umowy. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem wynikającym z                        

Zaproszenia do złożenia oferty nr 1/2017/JGK. 

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z parametrami 

opisanymi  w Zaproszeniu do złożenia oferty nr 1/2017/JGK lub nie jest kompletny albo 

posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zleceniodawca odmówi odbioru towaru 

objętego reklamacją, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. 

4. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu towaru wolnego od 

wad. 

5. Prawo własności towaru przechodzi na Zleceniodawcę w dniu podpisania przez 

Zleceniodawcę protokołu odbioru towaru bez zastrzeżeń. 

6. Przedmiot umowy oraz jego części składowe powinny spełniać wszelkie wymagania 

jakościowe i techniczne określone przez Zleceniodawcę. 

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo, z należytą 

starannością. 

2. Zleceniobiorca przy wykonaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie osobami  

o odpowiednich kwalifikacjach oraz ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, 

rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań umowy. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas 

wykonywania zobowiązań umowy przez zatrudnione do wykonania umowy osoby. 

4. W ramach wykonanego przedmiotu zamówienia Zleceniobiorca zobowiązuje się 

przeszkolić min. 2 osoby wskazane przez Zamawiającego z zakresu obsługi zakupionego 

sprzętu. Szkolenie poświadczone będzie certyfikatem wystawionym przez 

Zleceniobiorcę.  

 

§ 6 

1. Płatność za przedmiot zamówienia w ramach niniejszej Umowy jest współfinansowana z 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. Zleceniodawca w razie powstania szkody zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na warunkach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę prac 

będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym niedotrzymania terminów wykonywania 

umowy, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, i odmówić wypłaty wynagrodzenia. 



2. Niezależnie od zapisów ust.1, Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty 

kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 w 

wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1  umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

3. Kara umowna, o której mowa w ust.2, będzie potrącona z wynagrodzenia, o którym       

mowa w §3 ust.1. 

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne, na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. 

 

§ 10 

W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy Sądem rozstrzygającym 

jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zleceniodawcy, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

Zleceniodawca:        Zleceniobiorca:  


