Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
UMOWA
zawarta we Wrocławiu w dniu …………………. r. pomiędzy:
Niepubliczną Wyższą Szkołą Medyczną we Wrocławiu ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław, REGON: 020403596 NIP:
8982097808, zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: ………………………….………………………………. ,
a
………………………………………………………………………………………, zwanym dalej „Sprzedającym”,
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………
W wyniku przeprowadzenia Zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:
§1
Kupujący powierza a Sprzedający przyjmuje do zrealizowania dostawę dwóch sztuk foteli kosmetycznych tj. nowych,
kompletnych urządzeń, gotowych do pracy zgodnie z przeznaczeniem, przy czym przedmiot umowy obejmuje również
przeszkolenie pracowników w obsłudze oraz transport wraz z wniesieniem przedmiotowego sprzętu na miejsce wskazane przez
Kupującego.
2. Przedmiot umowy, określony w ust. 1, obejmuje zakup dwóch foteli hydraulicznych z regulacją wysokości do zajęć praktycznych
dla studentów z niepełnosprawnością (2 nowe fotele: kosmetyczny i podologiczny z regulacją elektryczną)określonych w ofercie
Sprzedającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym i ofercie Sprzedawcy.
3. Kupujący dopuszcza częściowe dostawy foteli w ramach realizacji umowy. Każda taka dostawa fotel wymaga zachowania zasad
niniejszej umowy i sporządzenia protokołu odbioru.
4. Przewidziana przez Kupującego ilość foteli jest wielkością ostateczną, a ilość ta nie może ulec zmianie.
5. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do …………………., na miejsce wskazane przez Kupującego.
6. Kupujący zleca, a Sprzedawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy.
7. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu
umowy.
8. Sprzedawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i wykonywanych prac
oraz dotrzyma umówionych terminów, przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej
przez niego działalności.
9. Sprzedawca oświadcza, iż dostarczane fotele stanowiące przedmiot niniejszej umowy są fabrycznie nowe (tj. nieregenerowane,
nienaprawiane, niefabrykowane, nieużywane we wcześniejszych wdrożeniach), kompletne a ich zakup i korzystanie z nich
zgodnie z przeznaczeniem, nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich.
10. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i oferta
Sprzedawcy z dnia …………………. r.
11. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Sprzedawcę siłami własnymi.
12. Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Kupującego, jak i osób trzecich, szkody
spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.
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§2
Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 3 tygodni, liczonym od daty udzielenia
zamówienia, tj. zawarcia umowy.
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zgłoszona osobie wskazanej w § 10 ust. 1 pkt a) umowy na minimum dwa (2) dni robocze
przed planowaną datą dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa nie może nastąpić później niż w terminie o którym mowa w ust. 1.
Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy do wskazanej przez Kupującego lokalizacji, a przyjęcie dostawy przedmiotu umowy
zrealizowane będzie w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz. U. 2015 poz. 90 ze zm.), w godz. 8:00 – 15:00,
chyba że Strony ustalą inaczej.
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do wskazanej lokalizacji na koszt własny i własnym staraniem.
Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym
wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości
przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu
odbioru przez Kupującego, spoczywa na Sprzedawcy.
Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania dostawy przedmiotu umowy w sposób umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą
pracę Kupującego.
Warunkiem przyjęcia dostawy przedmiotu umowy i podpisania przez pracownika Kupującego protokołu odbioru będzie
dostarczenie wraz z urządzeniem: karty gwarancyjnej, instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim.
Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w
szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Kupującego po dokonaniu odbioru.
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Dostawa poszczególnych urządzeń składających się na przedmiot umowy dostarczona do wskazanej lokalizacji jest
równoznaczna z przekazaniem go do eksploatacji. Częściowy protokół odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji może być
podpisany po dostarczeniu sprzętu składającego się na całość umowy.
9.
Sprzedawca dopuszcza wcześniejszą realizację poszczególnych foteli składających się na przedmiot niniejszej umowy (odbiory
częściowe), przy czym za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dostarczenie całego przedmiotu umowy
(wszystkich foteli) do wskazanej przez Kupującego lokalizacji, w terminie określonym w ust. 1, co zostanie poświadczone
protokołem odbioru bez zastrzeżeń (protokół końcowy), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.
10. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy z warunkami
umowy, SIWZ i ofertą Sprzedawcy oraz po przeprowadzeniu uruchomienia.
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§3
Wysokość wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty
Sprzedawcy.
Sprzedawca oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że maksymalne wynagrodzenie Sprzedawcy w
ramach niniejszej umowy wynosi kwotę netto: …………….. PLN (słownie: ………………..), co po doliczeniu należnej stawki
podatku od towarów i usług VAT, daje kwotę brutto: …………… PLN (słownie: ………………………), przy czym ostateczne
rozliczenie między Stronami nastąpi na podstawie rzeczywiście zrealizowanych dostaw, a ceny obowiązujące dla dwoch sztuk
foteli określa indywidualna kalkulacja cenowa sporządzona na podstawie oferty Sprzedawcy.
Z tytułu należytego wykonania umowy na podstawie każdorazowego Zapotrzebowania Kupujący zapłaci wynagrodzenie w
następujący sposób: zapłata nastąpi po realizacji całego przedmiotu niniejszej umowy (to jest po dostawie wszystkich foteli),
po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na podstawie faktury,
Wynagrodzenie ustala się jako ryczałtowe, a wynagrodzenie uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, transportu, montażu, koszty usług świadczonych w
ramach gwarancji (w szczególności przeglądów, konserwacji), odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
Kupujący zastrzega, iż ceny jednostkowe za fotele nie ulegną zmianie podczas trwania niniejszej umowy.
Kupujący jest płatnikiem VAT i posiada NIP 8982097808.
Sprzedawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………...
§4
Sprzedawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu umowy (tj. wszystkich dostaw, o których mowa w §1
umowy), potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie jednostki.
Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury, po odebraniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Faktura winna być wystawiana w następujący sposób:
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław
REGON: 020403596 NIP: 8982097808
Wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy jest płatne przelewem z rachunku Kupującego, na rachunek bankowy Sprzedawcy
wskazany w fakturze.
Miejscem płatności jest Bank Kupującego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez Kupującego.
Sprzedawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru rachunku rozliczeniowego, który został ujawniony w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista” – art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).
W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Sprzedawca na „Białej liście”, Kupujący będzie uprawniony do
zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej.
Sprzedawca oświadcza, że właściwym dla niego Naczelnikiem Urzędu Skarbowego jest ……………...
Sprzedawca potwierdza, iż ujawniony na fakturze bankowy rachunek rozliczeniowy służy mu dla celów rozliczeń z tytułu
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
§5
Sprzedawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad (usterek), przy czym jest zobowiązany zweryfikować
zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu
gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o
ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane.
Sprzedawca wraz z dostawą całości przedmiotu dla danej lokalizacji wyda Kupującemu dokument gwarancyjny (oświadczenie
gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego
przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące
Kupującemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Kupującemu wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.
Sprzedawca udziela …… miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. W ramach gwarancji Sprzedawca będzie
zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i przeglądów technicznych
wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym. Sprzedawca udziela gwarancji na
wszystkie części składowe, podzespoły, oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy lub usługi nabyte u
podmiotów trzecich przez Sprzedawcę. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie
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funkcji użytkowych przez dostarczony sprzęt, deklarowanych przez Sprzedawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją
gwarancji pokrywa Sprzedawca.
Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Sprzedawcy w
siedzibie Kupującego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze
świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Kupującego ponosi Sprzedawca.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Sprzedawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany
lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego
w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Sprzedawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany
lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak
niż 7 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być
dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy.
Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili
dokonania odbioru przez Kupującego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany
wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Kupującemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu
umowy, jego elementu lub modułu).
Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy
usterki określony w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy.
W przypadku, gdy Sprzedawca nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Kupujący jest
uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Sprzedawcy, zachowując przy tym inne
uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Kupujący ma prawo zaangażować inny podmiot do
usunięcia wad (usterek), a Sprzedawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z dowodem zapłaty.
Kupujący zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach
oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez
Sprzedawcę, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.
Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Kupującemu przechowywania opakowań w których sprzęt był dostarczony. Kupujący
może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt pomimo
braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej.
§6
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w
razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.
Kupujący może odstąpić od umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych poniższych
okolicznościach:
a)
dowiedzenia się o tym, że Sprzedawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez
okres co najmniej 3 miesięcy,
b)
zostanie podjęta likwidacja lub rozwiązanie firmy Sprzedawcy,
c)
został wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy,
d)
Sprzedawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył termin realizacji umowy o 10 dni, bez
konieczności wyznaczania przez Kupującego dodatkowego terminu na realizację.
Zamawiając, korzystając z umownego lub ustawowego prawa odstąpienia od umowy może odstąpić – zgodnie ze swoim
wyborem – od całości umowy lub od jej części.
Sprzedawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Kupującego od umowy z powodu okoliczności leżących
po stronie Sprzedawcy lub na podstawie ust. 3 powyżej.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.
§7
Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było
przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana
sytuacji społeczno – gospodarczej.
Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w
części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego
wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.
Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
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§8
Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za
potwierdzeniem ich złożenia.
Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim
przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
W razie rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego a postanowieniami niniejszej umowy oraz w sprawach
nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom Zapytania i jego załącznikom.
§9
Strony ustalają, iż do bezpośrednich kontaktów, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, jego
bieżący nadzór oraz weryfikację, upoważnione zostają następujące osoby:
a) ze strony Kupującego : ……………………………. lub inna osoba wskazana przez Kupującego,
b) ze strony Sprzedawcy: ……………………………email: ………………………………………….
Strony zgodnie postanawiają, iż osoby wskazane powyżej nie są uprawnione do podejmowania decyzji w zakresie zmiany zasad
wykonywania Umowy, a także zaciągania nowych zobowiązań lub zmiany Umowy.

2.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

W przypadku, gdy niniejsza umowa wymaga dokonania uzgodnień pomiędzy Stronami, przyjmuje się, że do dokonania
uzgodnień upoważnieni są ww. przedstawiciele Stron. Wszelka korespondencja wysyłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej powinna być kierowana na wskazane w powyższym ustępie adresy e-mail.
§ 10
Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy
zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu realizacji umowy poprzez jego skrócenie – za zgodną wolą Stron, lub przedłużenie ze względu na:
przyczyny leżące po stronie Kupującego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy,
nieobecności osoby upoważnionej do odbioru ze strony Kupującego lub przyczyny leżące po stronie producenta sprzętu
dotyczące udokumentowanych problemów związanych z produkcją lub dostawą sprzętu – o okres niezbędny do
prawidłowej realizacji dostawy oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą;
b)
zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości
lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą
w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu
stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 3 nie może ulec podwyższeniu, a
parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty.
Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do
poszczególnych wykonanych sukcesywnych dostaw związanych z realizacją zapotrzebowań, stanowiących część przedmiotu
umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT po uprzednim
zawarciu aneksu do umowy.
Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych
teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez
przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.
§ 11
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.).
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
.........................................
Kupujący

.....................................
Sprzedający

Załączniki do Umowy stanowi:
1.

Wzór protokołu odbioru.
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………………
……………………………………………….

Protokół odbioru towaru / wykonania usługi …………,
dotyczy …………………………………………………………………..
W dniu ………………………. r. w związku z Umową nr ………….…………..…....….. z dnia ………………..

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru:
Dane dostawcy ………………………………………………………….

Lp.

Specyfikacja dostarczonego sprzętu
Nazwa

Ilość

Producent

Data odbioru
ilościowego
Model/typ

Nr fabryczny

Data odbioru
Jakościowego

Data produkcji
sprzętu

Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ..............................
Odbiór Sprzętu został wykonany w dniu: …………………………….
Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie*
BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Dotyczy faktury nr ……………………………………………..….. z dnia …………………………………..
……………………………………………………………………………..…………………..
Wartość towaru/usługi ……………………………………………………………………………………………..

……...................………….………..

………………………………………..

podpis osoby odbierającej towar/usługę
w imieniu Kupującego

W imieniu Sprzedawcy

Telefon kontaktowy: ……………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………..
*Niepotrzebne skreślić
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