UMOWA - ZAMÓWIENIE
Zleceniobiorca:

Apolion Jakub Tykwiński
ul. 3 Maja 8, 89-210 Łabiszyn, NIP: 562 154 31 07
Bank Citi Handlowy, nr konta: 35 1030 0019 0109 8530 0042 0279

Zamawiający:

Nazwa firmy:
Siedziba:
NIP:
Reprezentujący:

nr tel.:

Zamawiający oświadcza, że zamawia u Zleceniobiorcy zestaw do jednokierunkowego przesyłu dźwięku
GuideTour, składający się z następujących elementów:
Lp.

Nazwa towaru

1

GuideTour GT-T1

2

GuideTour GT-R1

3

GuideTour GT-CB

Ilość
Sztuk

Cena jedn. netto

Wartość netto

4
Razem wartość zamówienia netto:
Strony ustaliły co następuje:
1. Zamawiający dokonując niniejszego zamówienia oświadcza, że zapoznał się z urządzeniami, które
zamierza nabyć. Dokładny opis urządzeń, specyfikacja techniczna oraz instrukcja obsługi znajduje się
na stronie internetowej prowadzonej przez Zleceniobiorcę: www.guidetour.pl.
2. Do wartości zamówienia netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.
3. Przez przyjęcie zamówienia należy rozumieć podpisanie niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę i
dostarczenie jej Zamawiającemu.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia na adres siedziby Zamawiającego wskazanych urządzeń
w odpowiedniej ilości w ciągu 14 dni od opłacenia przez Zamawiającego faktury pro forma wystawionej
na podstawie niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.
5. Zamawiający upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT wg niniejszego zamówienia bez
Jego podpisu.
6. Koszty wysyłki zamówionych urządzeń ponosi Zleceniobiorca.
7. Na sprzedany towar Zleceniobiorca udziela rękojmi jakości na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym: art. 556 - art. 576. Rękojmia nie obejmuje akcesoriów dodatkowych, w tym mikrofonów,
słuchawek, baterii.
8. Zamawiający zobowiązuje się do nieusuwania logotypu Zleceniobiorcy z zamawianych urządzeń.
9. Niniejsza umowa nie jest przeznaczona do obsługi sprzedaży konsumenckiej.
10. Sprzedający wpisany jest do rejestru wprowadzających sprzęt elektroniczny prowadzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0016391WZBW.
11. Umowa - zamówienie została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących kopiach, po jednej dla
Zamawiającego i Zleceniobiorcy. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie niniejszego zamówienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY
Data i podpis

ZLECENIOBIORCA
Data i podpis

