
 

   

   

  Katowice, dnia……… 

 

 

UMOWA NA ZAKUP LAPTOPÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

Zawarta w ................................... w dniu __________________________ pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży  

Ul.. Żwirki i Wigury 32/5 B, 40-063 Katowice,  

NIP: 634-23-18-286, REGON: 276459894, KRS: 0000137560 

 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 

_____________________________ z siedzibą przy ul. ______________________, 

____________________________, NIP ____________________________, Pesel 

________________________________, reprezentowaną przez Pana 

_________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę sprzedaży i dostarczenia 

laptopów wraz z oprogramowaniem do Przedszkola Niepubliczego „Pałacyk”, zlokalizowanego  

w Katowicach (40-066), ul. Mikołowska 26, zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 

Lp.  Opis towaru  Ilość Cena brutto 

1.  Laptop o następujących parametrach:  

ekran min 15,6 max 17 cali 

wyraźna, najlepiej czarna klawiatura, 
procesor : min. AMD ryzen 3  

Pamięć ram: min 16 gb, 

dysk : ssd, 
pojemność dysku 512, 

zintegrowana karta graficzna, 

wbudowane głośniki, 

wyjście: min. hdmi,  usb , mile widziany 
Czytnik kart Micro SD, 

kolor laptopa : bez znaczenia 

gwarancja : min 24 miesiące 
klawiatura numeryczna z boku 

gwarancja min 24 miesiące  

1 szt.  

 

 

2.  Laptop o następujących parametrach:  

ekran min 14 max 16 cali 

2 szt.   



procesor : min. AMD ryzen 3  

Pamięć ram: min 8 gb 
dysk : ssd  

pojemność dysku min. 240 max 512 

zintegrowana karta graficzna 

wbudowane głośniki 
wyjście: min. hdmi, usb ,   

kolor laptopa : bez znaczenia 

gwarancja : min 24 miesiące 
niekoniecznie klawiatura numeryczna z 

boku 

gwarancja min 24 miesiące 

3.  System operacyjny – do każdego z 

laptów:  

Windows office 2021 home and students  

z licencją dożywotnią albo równoważny  

3 szt.   

4.  Oprogramowanie Microsoft Office 

(Word, Exel, Power Point) do każdego z 

laptopów albo równoważne  

3 szt.   

 

 

 

§ 2 

[Termin dostarczenia zamówienia] 

 

Strony zgodnie ustalają ostateczny termin dostarczenia całości zamówienia na 31.12.2022 r.  (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

 

§3 

[Wynagrodzenie] 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie,  

___________________________________________ (słownie: 

________________________________) w terminie wskazanym w fakturze VAT (termin ten nie 

może być późniejszy niż 31.12.2022 r.) 

2. Dostarczenie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Stron] 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary. Strony ustalają karę 

umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to 

spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

 



 

 

§ 5 

[Postanowienia końcowe] 

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla Kupującego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej – 

aneksu do Umowy. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, 

zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania 

pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nią obejmowanym. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

Czytelny podpis (imię i nazwisko)                                                       Czytelny podpis (imię i nazwisko) 
 

 

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

 


