
ZAMÓWIENIE NR SZ.26.10.2022/ZO 
z dnia _____________________ 

 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 
Warszawa, NIP: 5252838745, 
 

2. WYKONAWCA: 
______________________________________________________________________________ 
z siedzibą w ___________________________, ul. ____________________________________ 
(__ - _____), wpisany 
do  ___________________________________________________________________________
_ pod numerem  ____________________,  posiadający nadany numer NIP: 
____________________, oraz numer REGON: ____________________, 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
Wykonanie ekspertyzy PPoż , inwentaryzacji budynków nr 2 i 5 oraz uzgodnienie ekspertyzy w 
KW PSP. 

 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. 1 miesiąc od dnia wysłania zamówienia – wykonacie ekspertyzy  
2. 3 miesiące od dnia wysłania zamówienia – uzgodnienie ekspertyzy w KW PSP. 

 
5. INNE ISTOTNE ELEMENTY ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy):  
______________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________
___   WYNAGRODZENIE: 
Za należyte wykonanie zamówienia określonego w niniejszym zamówieniu, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie netto: ______ zł (słownie złotych: 
_________________________________), powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w 
kwocie ______ zł (słownie złotych:  _________________________), tj. łącznie brutto: ______ zł 
(słownie złotych: _________________________). 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA: 
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie zamówienia, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. Płatność będzie realizowana za każdy etap z osobna: 30 % wynagrodzenia 
wskazanego w pkt 6 za wykonanie ekspertyzy i 70 % wynagrodzenia wskazanego w pkt 6 za 
uzgodnienie jej w KW PSP. 

8. KARY UMOWNE: 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych za: 

1. zwłokę w wykonaniu zlecenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 
2. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% 

umownego wynagrodzenia brutto. 
Łączna suma kar ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto. 
Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

 
9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcą: Pani Hanna Kozłowska tel. ……e-mail. 

hanna.kozlowska@imp.lukasiewicz.gov.pl . 
10. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: 
________________________________________. 
11. W sprawach nie unormowanych niniejszym zleceniem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 



12. UWAGI: 
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

 

 

 

 


