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Załącznik nr 2 
 
 

Umowa kupna - sprzedaży      …./2013  
 

zawarta w dniu ………………  roku w Bodzentynie pomiędzy  
Świętokrzyskim  Parkiem Narodowym 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4,  
NIP 657-290-58-57 

 
reprezentowanym przez: 
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku  mgr inż. Wojciecha Świątkowskiego 
zwanym dalej Kupującym,   
 
a 
 
Firmą ……………………………………….………  
z …………………………., NIP: …………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………..  
zwaną dalej Sprzedającym. 

§ 1 
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje towary ujęte według poniższego zestawienia: 
 

Nazwa produktu / producent  
 i parametry 

Sztuk. Oferowana cena w zł 
Cena netto 
za 1 szt. 

Cena 
netto 

VAT 
Cena 
brutto 

Zestaw tuszy to drukarki wieloformatowej  
HP Designjet T790 
wkłady atramentowe: 
hp 72 130 ml matte black 
hp 72 130 ml grey  
hp 72 130 ml photo black  
hp 72 130 ml yellow  
hp 72 130 ml cyan  
hp 72 130 ml magenta  

1     

Zestaw tonerów do urządzenia Sharp MX1810 
Tonery: 
black na 18000 stron 
cyan na 10000 stron 
magenta na 10000 stron 
yellow na 10000 stron 

1     

Papier do wydruków na drukarkach 
laserowych 
format: A4 
gramatura: 80 g/m2 
białość 168 CIE,  
ilość ark. w ryzie: 500 

80     

Papier do wydruków na drukarkach 
laserowych 
format: A3 
gramatura: 80 g/m2 
białość 166 CIE,  
ilość ark. w ryzie: 500 

50     
 

Papier do wydruków  pełno kolorowych w 
drukarkach laserowych 
format: A4 
gramatura: 160 g/m2 
białość 160 CIE,  
ilość ark. w ryzie: 250 

10     



 2

Papier do wydruków  pełno kolorowych w 
drukarkach laserowych 
format: A3 
gramatura: 160 g/m2 
białość 160 CIE,  
ilość ark. w ryzie: 250 

10     

Papier w roli 
wymiary roli 
841mm x 45,7m 
gramatura: 90 g/m2 
białość: CIE 163 
nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej 
TAPPI T-425 

5     

Papier w roli 
wymiary roli 
841mm x 45,7m 
gramatura: 90 g/m2 
białość: CIE 163 
nieprzezroczystość:  93% wg metody testowej 
TAPPI T-425 

5     

Razem 
   

 
 
 
Kwota do zapłaty przez Kupującego wynosi netto ………….,… zł plus należny podatek VAT 
co stanowi kwotę brutto ………..,…. słownie (……………………………………..) 
 
2. Termin realizacji: do 26.03.2013 r. 

 
§ 2 

Sprzedawca dostarczy towar do Kupującego. Koszty transportu ponosi Sprzedawca. 
§ 3 

Umowa jest ważna do dnia 26.03.2013 roku. 
§ 4 

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni od daty 
odbioru towaru na podstawie otrzymanej faktury. 

§ 5 
Sprzedający udziela gwarancji na zakupiony towar - zgodnej z gwarancjami producenta. 

 
§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 
  

 
 

KUPUJĄCY:      SPRZEDAJĄCY:  


