WZÓR UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ
Umowa nr ……………………………
zawarta w dniu …………………………….. r. w …………………………………………………………..…..,
pomiędzy:
2LIFE sp. z o.o.., 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 92, lok. 3A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000409513, NIP 7962958833, Regon 145984283, reprezentowanym przez:
Piotra Kwaśniewskiego
uprawnionego do reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………..
z
siedzibą
w
…………………………………………………,
ul.
…………………………………………………………
,
NIP/PESEL:
………………………………….……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Informacje ogólne
Wykonawca został wybrany w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego na podstawie
zapytania ofertowego nr 1/2019/POIR z dnia 24.06.2019r., którego przedmiotem jest zlecenia
wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania receptur i technologii wytwarzania
innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”. Postępowanie
prowadzone jest w ramach ogłoszenia o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony
na innowacje dla MŚP – etap I usługowy

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest podjęcie gotowości wykonania prac badawczo rozwojowych
celem opracowania receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu
kosmetyków typu „Zero Waste”. zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Podjęcie prac nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji w kwestii finansowania projektu złożonego
w ramach ogłoszenia o konkursie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2
Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy i podpisania umowy na realizację przedmiotu
zamówienia z Wykonawcą.
3. Strony związane są niniejsza umową w okresie 90 dni od daty jej podpisania.

§3
Cena i warunki płatności
1. Wykonawca oświadcza, iż podejmie się realizacji zlecenia, niezwłocznie po podpisaniu umowy na
realizację przedmiotu zamówienia, za wynagrodzeniem podanym w ust. 2
2. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w zapytaniu ofertowym nr
2/2019/POIR wynosi ………… zł (słownie złotych: .............. zł 00/100 + podatek VAT 23%). Wartość
wynagrodzenia brutto wynosi ................,00 zł (słownie złotych: ...............zł 00/100).
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§4
Zmiana umowy i jej wypowiedzenie
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
e) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany dostarczanego przedmiotu umowy
lub innych okoliczności których żadna ze stron nie mogła przewidzieć,
f) w zakresie terminu realizacji, o ile zmiana terminu realizacji wyniknie z przyczyn których strony
nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron,
g) w zakresie sposobu płatności, o ile zmiana sposobu płatności wyniknie z przyczyn których
strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron, bądź będzie
miała wpływ na przyspieszenie realizacji przedmiotu zamówienia lub dostawę o lepszych
parametrach lub niższej cenie.
3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron lub w przypadkach
wskazanych w Kodeksie Cywilnym.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz prawa autorskiego.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów, wynikłych w toku realizacji niniejszej
Umowy, na drodze negocjacji. Gdyby strony nie doszły do porozumienia, spór będzie rozstrzygany
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach jednakowej treści, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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