
WZÓR UMOWY K-3700-…………./12 

 
 

Zawarta w dniu ………………… w Drawnie pomiędzy Drawieńskim Parkiem  
Narodowym ul. Leśników 2 73-220 Drawno, NIP: 5941600692, reprezentowanym przez 
dyrektora dr inż. Pawła Bilskiego, zwanym Zamawiającym, a firmą 
……………………….zwanym  Wykonawcą , o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest zakup: 

Szafa rack Linkbasic szafa rack 
stojąca 42U, 800mm, 
do montażu 
 Szafa rack 19" stojąca 
42U 1000mm 
 

sztuk 1  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

                          .  

RUTER rack Netgear UTM10 Bundle 
 

sztuk 1  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Router 8LEVEL WRT-150A sztuk 3  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Antena Ubiquiti NanoStation 
LOCOM5 LOCO M5 
MIMO 5GHz UBNT 

 

sztuk 2  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

UPS serwer 
 

UPS EVER SINLINE 
2000 RACK 3U 19” 
 

sztuk 1  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

Załącznik nr 2 



tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Listwa zasilająca 
 

Fideltronik, 7 gniazd, 
rack 19”, 1U, wtyczka 
IEC320 
 

sztuk 1  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Kabel sieciowy 
 

Gembird UTP, kategorii 
5e, drut, CU- czysta 
miedź, rolka 100m 
 

1 rolka  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Wtyki 
 

Gembird wtyk RJ45, 
UTP, kategoria 5e 
(opakowanie 100 sztuk) 
8P8C 
 

1 opakowanie   

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Osłonka na wtyk 
 

RJ45 8P mix kolorów 
(opakowanie 100 sztuk) 
 

1 opakowanie   

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

Monitor 
 

LG Monitor LCD 18,5" 
LG W1946S-BF, wide 
16:9, czarny 
 

sztuk 1  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  



………………………………… 

…………………………………zł 

 

Klawiatura I mysz 
 

Logitech Wireless 
Desktop MK 320, US 
 

1 zestaw  

Netto …………………………zł 

podatek VAT ……………… % 

tj ………………..  zł 

Brutto (cyfrowo i słownie) 

…………………………………  

………………………………… 

…………………………………zł 

 

  

RAZEM 

 

Cena netto…………………… 

Cena brutto…………………… 

 
§ 2 

 
Termin wykonania umowy ustala się do dnia 20.08.2012 r. 

 
§ 3 

 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny. 
 

§ 4 
 

 W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy powyżej 7 dni od ustalonego 
terminu Zamawiający  będzie naliczał odsetki w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki od 
wartości brutto przedmiotu umowy, nie wyłączając prawa do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

§ 5 
 
Strony ustalają warunki płatności: 
- przelewem, 30 dni od daty wpłynięcia faktury VAT  
- w przypadku zwłoki w zapłacie faktury , Zamawiający zobowiązany będzie do uregulowania 
odsetek za zwłokę. 

§ 6 
 

 Wykonawca udziela 2 lata gwarancji na sprzęt  
 

§ 7 
 

 Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron 
 
Drawno, dnia …………….. 
 
Zamawiający                                                                                Wykonawca 
 

  


