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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

UMOWA SPRZEDAŻY Nr ................................ 

  
zawarta w dniu …………….. w Warszawie pomiędzy: 
 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-
958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 
010956038, reprezentowanym przez: 
1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora 
2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 
zwanym dalej Muzeum, 
 
a 
 
............................, zam. ..........................., PESEL ..........................., 
1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 
Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………….,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 
………………… 
2) w przypadku spółki należy wpisać: 
Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której Sąd 
Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS pod numerem 
…………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości, 
 
zwanym (zwaną) dalej Sprzedającym, 
 
stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem sprzedaży są fabrycznie nowe tonery do drukarek laserowych, moduł zbiorczy na 

toner oraz tusze do drukarki atramentowej, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Na mocy niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Muzeum własność i wydać mu 
przedmiot sprzedaży, a Muzeum zobowiązuje się przedmiot sprzedaży odebrać i zapłacić 
Sprzedającemu umówioną cenę. 

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr ………i  na podstawie 
zapotrzebowania nr …………… 
(alternatywnie można wpisać: 
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr ……. I na podstawie wniosku o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ……………………………….. 
- w takim przypadku należy zmienić podstawę prawną umowy) 

§ 2 
1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży jest wolny od wad. 
2. Sprzedający udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży zgodnie z zapisami znajdującymi się w 

zapytaniu ofertowym oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 3 
1. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży. 
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2. Sprzedający obowiązany jest udzielić Muzeum potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i 
faktycznych dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty, które 
go dotyczą. 

§ 4 
1. Muzeum może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne, chociażby osoba 

trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym przedmiotu sprzedaży. 
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży wygasają z upływem 2 

lat od chwili, kiedy Muzeum dowiedziało się o istnieniu wady. Jeżeli Muzeum dowiedziało się o 
istnieniu wady prawnej i/lub fizycznej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin ten 
biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. 

3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed 
jego upływem Muzeum zawiadomiło Sprzedającego o wadzie. 

§ 5 
1. Muzeum zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot sprzedaży, o którym mowa w § 1, ceny sprzedaży 

w kwocie łącznej: 
netto w wysokości: ………………….. zł, (słownie: …………..……… i …./100 złotych); 
co po dodaniu podatku VAT w wysokości …. % daje kwotę brutto: ……………. zł, (słownie: 
………………………………. i …/100 złotych) 

3. Zapłata ceny sprzedaży nastąpi po dostarczeniu przedmiotu sprzedaży w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Muzeum faktury / rachunku (niepotrzebne skreślić) wystawionej przez Sprzedającego, 
przelewem na konto podane na fakturze / rachunku (niepotrzebne skreślić). 

4. Na fakturze /rachunku (niepotrzebne skreślić) Sprzedawca zobowiązany jest umieścić adnotację „kurator 
zadania Adam Krasnodębski”. 

§ 6 
1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu sprzedaży, o którym mowa  

w §1, w terminie do Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie 
dłuższym niż do dnia 30 grudnia 2019 r. na swój koszt i ryzyko. 

2. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot sprzedaży podczas transportu. 
3. W przypadku nie dostarczenia do dnia 30 grudnia 2019 r. przedmiotu sprzedaży do siedziby 

Muzeum, Muzeum ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy. 
4. Przekazanie i przyjęcie przedmiotu sprzedaży, o którym mowa w § 1, nastąpi najpóźniej w dniu 30 

grudnia 2019 r.  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 

§ 7 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy, nadzorującą prawidłowość wykonania przedmiotu umowy i 
jej rozliczenie oraz upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego ze strony Muzeum jest 
Konrad Poncyliusz. 

§ 8 
1. Muzeum ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający nie dostarczy przedmiotu sprzedaży 

najpóźniej w dniu 30 grudnia 2019 r.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Muzeum z przyczyn określonych w ust.1, Sprzedający 

zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto. 

§ 9 
Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Muzeum. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Administratorem danych osobowych zebranych do umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w 

Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z 
administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub 
pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.  
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3. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, w tym jej rozliczenie, 
prowadzenie sprawozdawczości finansowej oraz archiwizacja danych zgodnie z przepisami o 
rachunkowości. Podstawa prawną przetwarzania danych jest związana z wykonywaniem umowy, 
realizacją obowiązków prawnych wynikających przepisów, jak również z prawnie uzasadnionym 
interesem Muzeum, którym są cele kontaktowe na potrzeby zlecania prac w przyszłości. 

5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres określony przepisami o 
rachunkowości oraz przez czas niezbędny do wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy. 

6. Muzeum będzie udostępniało dane osobowe: 
1) właściwym organom państwowym w sytuacjach określonych przepisami prawa; 
2) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Muzeum w zakresie obsługi systemów 

informatycznych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na 
podstawie umowy z Muzeum i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 
przetwarzania,  a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów 
przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie Muzeum.  

8. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z 
wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W przypadku braku 
podania wymaganych danych umowa nie będzie mogła być zawarta. 

§ 11 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 
szczególne przepisy regulujące warunki umowy, a stosujące się do przedmiotu umowy. 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla Muzeum i jednym dla 
Sprzedającego. 
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