
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

UMOWA NR……./2013 

 

Zawarta w dniu …………………pomiędzy Drawieńskim Parkiem Narodowym             z siedzibą  

w Drawnie 73 – 220, ul. Leśników 2, NIP 594 160 06 92, zwanym w treści umowy SPRZEDAJĄCYM,  

reprezentowanym przed Dyrektora dr inż.Pawła Bilskiego 

a ……………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w…………………………………………………………………………….. 

NIP ……………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej KUPUJĄCYM i reprezentowanym przez: 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest sprzedaż ryb słodkowodnych przez SPRZEDAJĄCEGO, a zakup przez 

KUPUJĄCEGO, zgodnie z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej. 

§ 2 

Sprzedaż ryb odbywać się będzie w magazynie ryb Drawieńskiego Parku Narodowego w osadzie 

Rogoźnica. 

§ 3 

KUPUJĄCY zobowiązuje się do zakupu ryb od SPRZEDAJĄCEGO po cenach zgodnych ze złożoną 

ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

§ 4  

1. Terminy sprzedaży ryb ustala SPRZEDAJĄCY informując o nich KUPUJĄCEGO.  

2. O planowanych terminach połowów SPRZEDAJĄCY będzie informował KUPUJĄCEGO drogą  

e–mailową z wyprzedzeniem jednego tygodnia. Potwierdzenie terminu odbioru ryb nastąpi drogą 

telefoniczną w dniu połowu do godziny 9.00, przez wyznaczonego pracownika 

SPRZEDAJĄCEGO. 

§ 5 

KUPUJĄCY zobowiązuję się do odbioru całej masy ryb własnym transportem w terminie i miejscu 

wskazanym przez SPRZEDAJĄCEGO. 

§ 6 

Odbiór ryb będzie się odbywał na podstawie dokumentu WZ. 

§ 7 

Za odebraną masę ryb KUPUJĄCY będzie regulował należności przelewem bądź w kasie DPN w 

Drawnie, na podstawie wystawionej przez SPRZEDAJĄCEGO faktury w terminie 14 dni od jej 

wystawiewnia.  

§ 8 

SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo wykorzystania do własnych potrzeb do 30% masy wybranych 

gatunków ryb. 



§ 9 

W przypadku odmowy odbioru ryb przez KUPUJĄCEGO lub opóźnienia terminu zapłaty na okres 

powyżej 30 dni, SPRZEDAJĄCY może zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozwiązywane polubownie  lub przez sądy 

właściwe. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2014 roku. 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  

 

ZA KUPUJĄCEGO                                                        ZA SPRZEDAJĄCEGO 

 

……………………………………..                                 ……………………………. 

 

 

 


