UMOWA SPRZEDAŻY OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH TYPU CIGS
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „OPRACOWANIE, WYKONANIE I BADANIA INNOWACYJNEGO PANELU FOTOWOLTAICZNEGO DO
PRACY W SYSTEMACH TYPU "ON GRID", NR PROJEKTU POIR.01.01.01-00-0050/17, W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 PROGRAMU
OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ „PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW”, PODDZIAŁANIA 1.1.1 „BADANIA PRZEMYSŁOWE I
PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA”, W KONKURSIE 1/1.1.1./2017

zawarta dnia ............ .......... roku w Warszawie pomiędzy:
-

...........................................................................................................,
„Sprzedającym”, w imieniu i na rzecz którego/której działają:

-

Pan/i ................. – ......................................

zwaną

w

treści

umowy

a
-

XDISC S.A. z siedzibą 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000383408, NIP 113-24-50-605, kapitał zakładowy
1.087.000,00 zł, w pełni opłacony, zwaną dalej Kupującym” lub „XDISC”, w imieniu i na rzecz której działa:

-

Pan .......................... – Prezes / Wiceprezes Zarządu,

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje ogniwa fotowoltaiczne typu CIGS - zwany dalej
„Przedmiotem Umowy”.
2. Załącznik do niniejszej umowy: Formularz ofertowy („Oferta”), przedstawiony przez
Sprzedającego w konkursie ofert określa wartość netto zamówienia, stawkę podatku VAT, termin
dostawy oraz okres gwarancji. Specyfikacja przedmiotu umowy odpowiada specyfikacji przedmiotu
zamówienia z zapytania ofertowego nr 1/2018/B+R.
3. Strony niniejszej Umowy akceptują warunki wymienione w Ofercie, przy czym ustala się – jako
termin zapłaty - .... dni od dnia dostawy, przez który to dzień Strony rozumieją datę dostarczenia
w miejscu opisanym w pkt 4 niniejszej Umowy.
4. Sprzedający zapewnia, że Przedmiot Umowy jest w dobrym stanie technicznym, jest kompletny,
bezpieczny i posiada wszelkie cechy użytkowe, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w
szczególności nieobciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz spełnia wszystkie obowiązujące
wymagania i normy, określone dla tego rodzaju towarów i posiada świadectwa dopuszczające
do używania
5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestaw na własny koszt i ryzyko do lokalu Kupującego w
................... przy ul. ........................
6. Wykonanie dostawy oraz jego instalacji zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym
protokołem odbioru.
7. Jako termin dostawy ustala się ...... dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
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8. Zapłata należności w kwocie .......... zł (..................... złotych) netto tj. .......... zł (.....................
złotych) brutto zapłacona zostanie na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze.
Cena brutto zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy, koszt
transportu, dostawy, montażu, ubezpieczenia oraz szkolenia, określonego w pkt 11 niniejszej
Umowy.
9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają odpowiednie zastosowanie przepisy
polskiego kodeksu cywilnego.
10. Dla skutecznej zmiany niniejszej Umowy niezbędne jest zachowanie formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
11. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

W imieniu Sprzedającego:

W imieniu Kupującego:

Załączniki:
Formularz ofertowy
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CONTRACT FOR THE SALE OF CIGS PHOTOVOLTAICS CELLS
RESULTING FROM THE IMPLEMENTATION OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT TITLED “DEVELOPMENT,
EXECUTION AND RESEARCH OF AN INNOVATIVE PHOTOVOLTAIC PANEL FOR OPERATION IN “ON GRID” SYSTEMS”, PROJECT
NO. POIR.01.01.01-00-0050/17, WITHIN MEASURE 1.1 OF THE OPERATIONAL PROGRAMME INTELLIGENT
DEVELOPMENT “R&D PROJECTS OF THE ENTERPRISES”, SUB-MEASURE 1.1.1 “INDUSTRIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
WORKS IMPLEMENTED BY ENTERPRISES”, WITHIN THE BIDDING CONTEST NO 1/1.1.1/2017”,

concluded on ............ .......... in Warsaw by and between:
..........................................................................................................., hereinafter referred to as the
“Seller”, represented by:

................. – ......................................
and
-

XDISC S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warsaw, entered into the
Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13 th Commercial
Division of the National Court Register, under the KRS number 0000383408, NIP 113-24-50-605, share
capital of PLN 1,087,000.00, paid up in full, hereinafter referred to as the “Buyer” or “XDISC”,
represented by:
.......................... – President / Vice-President of the Management Board

1. The Seller shall sell and the Buyer shall buy the electroluminescence tester for photovoltaics cells,
together with installation and training services - hereinafter referred to as the “Object of the
Contract”.
2. The tender form (“Tender”) submitted by the Seller in the tender procedure, as attached as an
appendix to the Contract, specifies the net value of the contract, applicable VAT rate, date for delivery
and warranty period. The specification of the Object of the Contract corresponds to the specification
of the subject of the contract set out in the request for proposal no. 1/2018/B+R.
3. The Parties to the Contract accept the conditions set out in the Tender, with the reservation that the
deadline for payment shall be set at .... days from the date of delivery, which shall be taken to mean
the date on which the Object of the Contract is delivered to the location referred to in paragraph 7
hereof.
4. The Seller warrants that the Object of the Contract is in good working order, complete and safe, that it
has all relevant functional characteristics and is free from material and legal defects, in particular that
it is not encumbered with any rights of third parties, and that it meets all the requirements and
standards applicable to this type of product and has been authorised for use.
5. The Seller undertakes to deliver the Object of the Contract at its expense and risk to the premises of
the Buyer in ................... at ........................
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6. The delivery and installation of the Object of the Contract shall be confirmed by a commissioning
report (“Report”) signed by both Parties.
7. The deadline for the delivery of the Object of the Contract shall be set at ...... days from the date of
signature of the Contract.
8. The sum due of PLN .......... (PLN .....................) net, i.e. PLN .......... (PLN .....................) gross, shall b e
paid into the bank account of the Seller as indicated on the relevant invoice. The gross price includes
VAT at the rate applicable at the date of signature of the Contract, costs of transport, delivery,
installation, insurance and training, as referred to in paragraph 11 hereof.
9. In matters not regulated herein the relevant provisions of the Polish Civil Code shall apply.
10. Any amendment hereto shall be made in writing or else invalid.
11. The Contract has been drawn up in two copies, one for each Party.

On behalf of the Seller:

On behalf of the Buyer:

Attachments:
Proposal form
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