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UMOWA SPRZEDAŻY  

OX063-D24 marker do obrazowania EPR 

 

Niniejsza umowa sprzedaży (dalej: „Umowa”) z dnia ……………………… została zawarta w Poznaniu 

pomiędzy: 

 

Novilet Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1, 61-371Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania , VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000519874, kapitał zakładowy – 12.000,00 złotych, 

wpłacony w całości, NIP: 7822574386, Regon: 302803544, reprezentowaną przez: Pana Pawła 

Malinowskiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej „Kupującym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej „Sprzedającym” 

 

PREAMBUŁA 

Kupujący oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz 

zasadą konkurencyjności z podmiotem wyłonionym na podstawie protokołu z zapytania ofertowego 

nr 04/POIR.01.02.00-00-0077/18, sporządzonego dnia 19 stycznia 2021r, spośród podmiotów, które 

zgłosiły ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez Kupującego w Bazie 

Konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na stronie internetowej Kupujacego 

(www.novilet.eu) oraz w jego siedzibie, którego przedmiotem zamówienia był : „Zakup markerów EPR 

2” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do 

przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu 

elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm. 

Strony oświadczają, że przedmiot niniejszej umowy będzie elementem realizowanym w ramach 

projektu. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje 2g Tris(8-carboxyl-2,2,6,6-tetra(2-(1-hydroxy-2,2-d2-
ethyl))benzo[1,2-d:4,5-d’]bis(1,3)dithiol-4-yl)methyl, markera OX063-D24 do obrazowania EPR, 
zwany dalej "Towarem". 

 

§ 2 

TERMINY I SPOSÓB DOSTARCZANIA TOWARU 

1. Strony ustalają, że Towar zostanie dostarczony w terminie wskazanym w  ofercie Sprzedającego z 

dnia …………………………..r., przy czym termin tamże określony rozpoczyna swój bieg od dnia 

następnego po dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań, o 

których mowa powyżej, Sprzedający ponosił będzie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. 

3. O wszelkich mogących mieć miejsce opóźnieniach, czy innych przeszkodach w realizacji Umowy 

Sprzedający winien niezwłocznie informować Kupującego na adres mailowy 

zamowienia@novilet.eu. 

 

§3 
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CENA 

1. Zapłata za odebrany Towary będzie dokonywana na podstawie ceny jednostkowej określonej w 

załączniku nr 2 oferty Sprzedającego, która wynosi ………………………….. PLN netto (słownie: 

…………………………………………………………………….). Cena jednostkowa Towaru obejmuje wszelkie 

koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

2. Cena jednostkowa Towaru określona w § 3 ust.1 zostanie powiększona o podatek od towarów i 

usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata ceny przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty dostawy towarów i doręczenia 

faktury. 

2. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w dokumencie sprzedaży. 

3. Fakturę należy wystawiać na: 

Novilet sp. z o.o. 

ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

NIP: 7822574386 

Jedyną osobą uprawnioną do odbioru faktury wystawionej przez Sprzedającego jest Paweł 

Malinowski. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Kupującego. Kupujący 

dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentu sprzedaży w wersji elektronicznej dostarczonego na 

adres mailowy zamowienia@novilet.eu. 

4. Sprzedający nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego na osoby 

trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego. Cesja dokonana bez takiej zgody nie 

będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków Umowy.  

5. Sprzedający nie może dokonywać potrącania swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania 

przez Kupującego. Kupujący ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami 

Sprzedającego, choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne lub zaskarżalne. 

 

§ 5 

WARUNKI DOSTARCZANIA TOWARÓW PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar na adres: 

Novilet sp. z o.o. 

ul. Romana Maya 1 

61-371 Poznań 

2. Kupujący dokona odbioru przedmiotu umowy jednocześnie zatwierdzając zgodność towaru z 

ofertą protokołem odbioru. 

 

§ 6 

GWARANCJA 

1. Sprzedający zapewnia Kupującego, że wydany Towar nie ma wad prawnych jak i fizycznych, a w 

szczególności  spełnia  wszystkie kryteria i parametry  określone w Umowie, w tym również w 

Zamówieniu i Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu dostarczenia wadliwego Towaru, w 

szczególności nie spełniającego kryteriów i parametrów, o których mowa powyżej. 
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2. W przypadku dostarczenia Kupującemu przez Sprzedającego Towaru nieodpowiadającego 

warunkom określonym w Umowie w tym również w Zamówieniu, Sprzedający ponosi wszelką 

odpowiedzialność związaną z dostarczeniem wadliwego bądź niezgodnego Towaru, jego naprawą 

lub wymianą. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru Towaru istnienia wad dostarczonego Towaru, 

Kupujący będzie uprawniony do żądania od Sprzedającego wymiany wadliwego Towaru na Towar 

wolny od wad. 

4. Zawiadomienie  Sprzedającego o wadach Towaru może zostać dokonane  telefonicznie, faxem lub 

e-mailem. 

 

§7 

KARY UMOWNE 

 

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne: 

1.1. za opóźnienie w dostarczeniu Towaru – w wysokości 1% łącznej wartości brutto, niniejszej 

Umowy za każde 2 dni opóźnienia, w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 2 Umowy. 

1.2. w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Sprzedającego oraz z przyczyn 

wskazanych w §8 ust. 1 Umowy, a także w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn 

niezależnych od Kupującego - w wysokości 20 % łącznej wartości netto niniejszej umowy, o 

której mowa w § 3. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Kupujący może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 

4. Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący - w wysokości 20% łącznej ceny netto za wykonanie 

Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 4 Umowy. 

§8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Kupujący może od Umowy odstąpić w każdym czasie w terminie jej obowiązywania w razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy, a w szczególności jeżeli: 

1.1. Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem Towaru ponad 14 dni w stosunku do terminów 

określonych w Zamówieniu bez podania przyczyny wystąpienia opóźnienia oraz określenia 

skorygowanego terminu dostawy, 

1.2. Sprzedający nie dostarcza Towaru przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, 

1.3. Dostarczone Towar nie spełniają warunków, parametrów wymaganych Umową, 

1.4. Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Sprzedającego lub ogłosi on likwidację spółki 

1.5. Sprzedający dokonał cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 

uzyskania na nią uprzedniej pisemnej zgody Kupującego (§ 4 ust. 5 Umowy), 

1.6. Zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Sprzedającego; 

2. Sprzedający może odstąpić od Umowy, w następujących przypadkach: 

2.1. zostało ogłoszone otwarcie likwidacji Spółki Kupującego, 

2.2. zostało wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Kupującego. 

2.3. Zapłata za przedmiot umowy nie została wniesiona w wymaganym terminie 

3. W razie złożenia przez Kupującego lub Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
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Sprzedający powinien niezwłocznie wstrzymać dostarczanie Towaru. 

4. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o 

odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość przy zachowaniu w pełni wszystkich uprawnień 

nabytych przed dniem odstąpienia. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, jak również 

wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową drugiej Strony, uzyskanych w związku z 

realizacją Umowy z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, 

zostały podane do wiadomości publicznej przez drugą Stronę albo gdy druga Strona wyrazi zgodę 

na ich ujawnienie. 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa.  

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny w 

Poznaniu.  

4. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku 

określenia dat złożenia podpisów pod Umową, datą zawarcia Umowy będzie data wskazana w jej 

komparycji. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną częścią Umowy są załączniki: 

6.1. Załącznik Nr 1 – Oferta Sprzedającego. 

 

 

  

 

Sprzedający        Kupujący 

 

 

…………………………………       ………………………………….. 

 

 


