
UMOWA SPRZEDAŻY  

 

zawarta w dniu ……………… 2021 roku w Choryni, pomiędzy: 

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań 

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem: KRS 0000016800,  o kapitale zakładowym wynoszącym 74.655.000,- złotych, NIP  698 

00 11 233, reprezentowaną przez: 

1. Tomasza Dutkiewicza  – Prezesa Zarządu 

2. Leszka Droździela          – Członka Zarządu   

zwaną w dalszej części umowy Kupującym 

a 

…………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Kupujący kupuje, a Sprzedawca sprzedaję oraz zobowiązuje się do dostawy samocho d marki 

………………………………………………………………….(dalej: Przedmiot Umowy). 

2. Szczego łowa specyfikacja Przedmiotu Umowy zawarta jest w Ofercie handlowej z dnia  

………………… 2020roku.  

3. Miejsce dostawy Przedmiotu Umowy: Danko Zakład Hodowli Ros lin Sp. z o.o. Choryn  27  

(64-000 Kos cian) 

 

§ 2 

1. Cena sprzedaży wynosi ……………………………,- złotych.  

2. Cena sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy zawiera podatek VAT.   

3. Cena sprzedaży płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy  

……………………………… w terminie nie dłuższym, niż do dnia 31 grudnia 2021 roku,  na 

podstawie otrzymanej przez Kupującego faktury VAT.   

4. Sprzedawca potwierdza, iż wskazany w Umowie jej rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe. Jednocześnie, Sprzedawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy 

został zgłoszony do urzędu skarbowego Sprzedawcy.  

5. Potwierdzenie dostawy i wydania Przedmiotu umowy stanowi podpisany przez Strony 

Protokół Odbioru. 

6. Kupujący oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.  



 

§ 3 

1. Strony ustalają nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu Umowy, nie później, niż do 

dnia  31 grudnia 2020 roku. 

2. Koszt dostawy do miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, pokrywa w całości 

Sprzedawca.  

 

§ 4 

1. Strony stosować będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: 

• w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, za kto re ponosi 

odpowiedzialnos c  Sprzedawca, w wysokos ci 10 % wartos ci ceny sprzedaz y 

okres lonej w ust. 1 § 2 Umowy, 

• za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokos ci 0,1% wartos ci ceny 

sprzedaz y okres lonej w ust. 1 § 2 Umowy za kaz dy dzien  opo z nienia, przy czym kary 

umowną będą liczone od sio dmego dnia opo z nienia.  

b) Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną: 

• w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę, z winy Kupującego  

w wysokos ci 10 % wartos ci ceny sprzedaz y okres lonej w ust. 1 § 2 Umowy, 

2. W przypadku opo z nienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy wynoszącym co najmniej 30 dni, 

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez koniecznos ci wyznaczania 

Sprzedawcy dodatkowego terminu do wykonania Przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

Sprzedawca zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokos ci, o kto rej mowa w § 4 ust. 

1 pkt a) tiret 1 niniejszej Umowy. 

3. Kupujący moz e odstąpic  od Umowy, w terminie 120 dni od daty zaistnienia okolicznos ci 

uzasadniających odstąpienie.   

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogo lnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Kupującemu instrukcji obsługi Przedmiotu 

Umowy w języku polskim oraz przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób.  

2. Sprzedawca oświadcza, iż dostarczony Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy  

i wolny od wad fizycznych i prawnych. 

3. Załącznikiem do niniejszej umowy są ogólne warunki gwarancji, przy czym okres gwarancji 

nie może być krótszy niż 24  miesięce.  

 



§ 6 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy dla swej ważności wymagają zachowania 

formy pisemnej.   

2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy zostaną przekazane do rozstrzygnięcia 

przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby powoda.  

3. Administratorem podanych danych osobowych będzie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.  

(Choryń 27, 64-000 Kościan) i będzie przetwarzać je w celu realizacji i rozliczenia zawieranej 

umowy. Administrator przetwarza dane na podstawie zawieranej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia tej umowy. Jeśli 

Spółka zgłosi się po swoje dane, będzie odbiorcą danych. Innymi odbiorcami danych, w 

zależności od potrzeb administratora, mogą być podmioty świadczące usługi księgowe, 

prawne, świadczeń zdrowotnych, a także podmioty świadczące usługi obsługi systemów 

i oprogramowania informatycznego administratora. Administrator będzie przetwarzał dane 

osobowe przez 5 lat od rozwiązania umowy, do końca roku kalendarzowego albo do czasu 

przedawnienia wszelkich roszczeń. Spółka ma prawo żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego 

administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Administrator powołał inspektora ochrony danych i zaprasza do wyjaśniania z nim wszelkich 

wątpliwości pod adresem: iodo@danko.pl. 

4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

5. Załączniki stanowią integralną część umowy, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

załączników, a treścią Umowy, pierwszeństwa mają postanowienia Umowy.  

 

 

 

 

SPRZEDAWCA      KUPUJĄCY 

mailto:iodo@danko.pl

