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Załącznik nr 2 do postępowania ofertowego: Wzór umowy na dostawę 

 
WZÓR UMOWY  

 
 
zawarta w ………………………….., w dniu ………………………….., pomiędzy: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………, 
……………………………………………………………, 
zwanym dalej w treści umowy Sprzedawcą, 
a 
2. Jurmet spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Lubiczu Dolnym, działającą pod 
adresem: ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz Dolny, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000540752, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, 
VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 8792677098, Regon 360634020, reprezentowaną przez:   
………………………………………………………….., 
………………………………………………………...., 
zwanym dalej w treści umowy Kupującym, 
o następującej treści: 

 
§1  

PRZEDMIOT UMOWY 
Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje na warunkach wyszczególnionych poniżej: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
zwane dalej Urządzeniem. 
Producentem Urządzenia jest …………………………………………………………………………...  
Urządzenie zostanie dostarczone Kupującemu kompletne, zgodnie z techniczną specyfikacją (Załącznik nr 1), 
stanowiącą integralną część niniejszej umowy oraz zostanie zmontowane, zainstalowane, uruchomione i 
przekazane do eksploatacji. 
Czynności montażu, instalacji i uruchomienia oraz napraw gwarancyjnych dokona Sprzedawca lub jego  
przedstawiciel: ……………………………………………..……………………... Czynności te zawarte są w cenie 
Urządzenia, o której mowa w § 2.  
 

§2  
CENA 

Całkowita cena Urządzenia określonego w §1 i wyspecyfikowanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
wynosi: 

…………………………………………  EUR 
Słownie: …………………………………………………… EUR 
 
Powyższą cenę należy traktować jako stałą w EUR, dla Urządzenia dostarczonego na bazie DAP Lubicz 
Dolny (Polska) wg INCOTERMS 2010. Bez rozładunku w hali. 
Cena zawiera wszelkie podatki, opłaty i inne świadczenia do poniesienia i spełnienia których na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej umowy zobowiązany jest Sprzedawca.  
 

§3  
TERMIN DOSTARCZENIA ORAZ ZAKOŃCZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO URZĄDZENIA 

Sprzedający zobowiązuje się do: 
- dostarczenia do siedziby Kupującego Urządzenia określonego w §1 umowy w terminie: 
...........................................,  oraz  
- zakończenia odbioru końcowego zgodnie z § 7 w terminie do: ……………………………… pod warunkiem 
zgłoszenia gotowości do instalacji.  
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Bez pisemnej zgody Kupującego Sprzedawca nie ma prawa do wcześniejszego dostarczenia i przekazania do 
eksploatacji Urządzenia niż w terminach określonych powyżej.  
W/w terminy dostarczenia i przekazania urządzenia do eksploatacji obowiązują pod warunkiem dokonania 
przez Kupującego zapłat zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie oraz terminowego 
wywiązania się z pozostałych zobowiązań mających bezpośredni wpływ na realizację czynności: montażu, 
uruchomienia i przekazania urządzenia do eksploatacji. Opóźnienie zapłat będzie skutkowało takim samym 
opóźnieniem terminu dostarczenia.  

 
§4  

OPAKOWANIE, OZNAKOWANIE, TRANSPORT 
4.1. Koszty opakowania ujęte są w cenie wymienionej w §2 niniejszej umowy. Urządzenie będzie opakowane 

do transportu kołowego. Opakowanie będzie zabezpieczać Urządzenie przed uszkodzeniem w 
transporcie i podczas jego krótkiego składowania w fabryce Kupującego pod dachem w ogrzewanym 
pomieszczeniu.  

4.2. Miejsce dostawy: 
Siedziba JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
87-162 Lubicz Dolny 
ul. Antoniewo 8 
Polska  

 
§5 

 WARUNKI PŁATNOŚCI 
Płatności będą dokonywane w walucie EUR na rachunek Sprzedawcy, o którym mowa w pkt.5.6 w sposób 
następujący: 
5.1. …………………………..…………% wartości umowy tj. …………………….. EUR – po okazaniu gwarancji 

bankowej zwrotu zaliczki ważnej nie krócej niż 14 dni po terminie dostawy, o którym mowa w § 3. 
5.2. ……………………………………….% wartości umowy tj. ……………………………. EUR – płatne przy 

gotowości urządzenia do wysyłki (przed jego wysyłką) po dokonanym odbiorze zakończonym 
pozytywnym wynikiem oraz potwierdzonym Protokołem Odbioru Wstępnego, podpisanym przez 
Kupującego bez zastrzeżeń w siedzibie producenta określonej w § 1. 

5.3. ………………………………..........% wartości umowy tj. ……………………… EUR – w terminie  30 dni po 
zainstalowaniu i uruchomieniu Urządzenia w zakładzie Kupującego oraz przeprowadzeniu szkolenia jego 
personelu z zakresu obsługi na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. 

5.4. Wszystkie otrzymane od Kupującego wpłaty Sprzedawca potwierdzi fakturą. 
5.5. Koszty operacji bankowych banku Sprzedawcy ponosi Sprzedawca, a koszty operacji bankowych banku 

Kupującego ponosi Kupujący. 
5.6.  Bank Sprzedawcy:  

........................................................... 

............................................................ 
 

§6  
WARUNKI TECHNICZNE I DOKUMENTACJA 

6.1. Sprzedawca dostarczy Kupującemu na piśmie: 
a) Dokumentację Techniczną Urządzenia w języku angielskim i polskim najpóźniej przy odbiorze 

końcowym , która będzie zawierała: 
- instrukcję obsługi, 
- instrukcję konserwacji, 
- instrukcję bezpieczeństwa, 
- schematy elektryczne, mechaniczne, pneumatyczne,  
- listę części zamiennych z symbolami, 
- deklarację zgodności z normami CE. 
Wraz z wersją pisemną Sprzedawca dostarczy Kupującemu również wersję elektroniczną 
Instrukcji obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa (na CD). 

b) Schematy lokalizacji punktów instalacyjnych i schemat posadowienia Urządzenia (zawierające 
rysunki z rzutami urządzenia oraz widokami wraz z przyłączami i rysunki fundamentów oraz 
określające wolną przestrzeń wokół Urządzenia), warunki techniczne jakie powinno spełniać 
pomieszczenie (w tym wielkość powierzchni o swobodnym dostępie), wymagania producenta, co 
do jakości fundamentu oraz elementów mocowania i kotwienia – w języku polskim w terminie do 
30 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcy wpłaty określonej w pkt.5.1.  
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c) Wyszczególnienie warunków i prac, jakie powinny być spełnione przez Kupującego dla sprawnego 
rozładunku (w tym instrukcja rozładunku Urządzenia), zainstalowania, montażu i uruchomienia 
Urządzenia – w języku polskim w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego 
wpłaty określonej w pkt.5.1. 

d) Specyfikację (typy oraz ilość) smarów, olejów oraz płynów chłodzących w terminie do 30 
dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty określonej w pkt.5.1. 

 
§7  

ODBIÓR WSTĘPNY, INSTALACJA, MONTAŻ, URUCHOMIENIE,  
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

7.1. Odbiór wstępny w siedzibie producenta, określonej w § 1, odbędzie się przed wysyłką urządzenia i 
zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Wstępnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy. Kupujący powiadomi Sprzedawcę o proponowanym terminie odbioru wstępnego nie później niż 
na 7 dni przed proponowanym terminem. W ramach odbioru wstępnego zostaną dokonane następujące 
czynności: 

- sprawdzeniu jakości i zgodności przedmiotu zamówienia z umową, w tym sprawdzeniu parametrów 

technicznych, wyposażenia oraz prawidłowości pracy przedmiotu zamówienia, 
- sprawdzeniu geometrii poprzez losowe pomiary w oparciu o DIN/ISO 230-1, 
- sprawdzeniu funkcji sterowania CNC, maszyny i wszystkich urządzeń opcjonalnych, 
- sprawdzeniu dokładności pozycjonowania dla wszystkich osi, 
- obróbce detalu testowego. 
Odbiór wstępny będzie trwał 1 dzień. Koszty podróży przedstawicieli Kupującego ponosi Kupujący. 
Koszty odbioru wstępnego ponosi Sprzedający. 

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpocząć w siedzibie Kupującego instalację, montaż i uruchomienie 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia na formularzu (zał. nr 5)  przez Kupującego o gotowości 
Urządzenia do instalacji. Powiadomienie powinno zostać zgłoszone firmie: …………………………………….. 
pisemnie lub emailem na adres ………………………….. lub poprzez faks na nr ……………………………………….  

7.3. Kupujący na swój koszt i ryzyko dokonuje rozładunku Urządzenia, dostarcza go na miejsce eksploatacji  
Kupujący jest zobowiązany do rozładunku Urządzenia zgodnie z otrzymaną instrukcją rozładunku 
urządzenia, zgodnie z § 6.1c). Na czas dostarczenia Urządzenia oraz jego rozładunku Sprzedawca na 
własny koszt zapewnia udział swojego przedstawiciela w tych czynnościach, celem potwierdzenia, że 
Urządzenie zostało dostarczone bez widocznych usterek (zał. 4).  

7.4. Strony umowy uzgodniły, że Kupujący postawi do dyspozycji Sprzedawcy, co następuje:  
a) środki transportowe; zgodnie z dostarczoną instrukcją rozładunku. 
b) powierzchnię fabryczną o swobodnym dostępie, gotową do zainstalowania Urządzenia, fundament 
zgodnie z wymaganiami producenta Urządzenia, dostarczonymi zgodnie z § 6.1 b); Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w pracy urządzenia spowodowane wykonaniem 
fundamentu niezgodnie z wymaganiami producenta; 
c) media (elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne itp.), na podstawie wymagań dostarczonych  
zgodnie z § 6.1 b), c) i d); Oleje, smary, chłodziwo według specyfikacji podanej w punkcie 6.1. d.; 
d) siłę roboczą na życzenie Sprzedawcy w celu ustawienia Urządzenia i przy pracach nie wymagających 
kwalifikacji podczas instalowania Urządzenia; 

d) w miarę swoich możliwości narzędzia i urządzenia warsztatowe; 
e) Kupujący zgłosi gotowość do uruchomienia po wykonaniu wszystkich warunków z punktu 7.4 a- d. 

7.5. Wykwalifikowany personel Sprzedawcy przeprowadza instalację, montaż i uruchomienie urządzenia, 
przeprowadza również badanie geometrii właściwym przyrządem oraz bierze udział w odbiorze 
końcowym Urządzenia, po którym zostanie podpisany Protokół Odbioru Końcowego.   

7.6. Koszty noclegu personelu Sprzedającego przeprowadzającego instalację urządzenia pokrywa  
Sprzedawca. Koszty te Sprzedawca pokryje za okres Odbioru końcowego 

7.7. Nie naruszając terminów określonych w § 3 Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić odbiór końcowy  
pod warunkiem prawidłowego przygotowania fundamentów, elementów mocowania i kotwienia oraz 
mediów zgodnie z otrzymanymi instrukcjami producenta urządzenia, o których mowa w § 6.1 b) i c), a 
także zapewnienia transportu wewnętrznego zgodnie z pkt.7.4 a).  

7.8. Odbiór końcowy u Kupującego obejmuje: montaż, instalację, uruchomienie Urządzenia, szkolenie 
personelu Sprzedawcy w zakresie obsługi Urządzenia, a także sprawdzenie Urządzenia w poniższym 
zakresie: 
- sprawdzenie jakości i zgodności Urządzenia z umową, w tym sprawdzenie parametrów technicznych, 
wyposażenia oraz prawidłowości pracy Urządzenia, 
- sprawdzenie geometrii poprzez losowe pomiary w oparciu o DIN/ISO 230-1, 
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- sprawdzenie funkcji sterowania CNC Urządzenia i wszystkich urządzeń opcjonalnych, 
- sprawdzenie dokładności pozycjonowania dla wszystkich osi, 
- obróbka detalu testowego. 
Odbiór końcowy będzie trwał nie dłużej niż 14 dni. 

 
§8  

KARY UMOWNE 
8.1. W razie opóźnienia Sprzedawcy w wykonywaniu któregoś z obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, a w szczególności odbioru wstępnego, odbioru końcowego (m.in. instalacji, montażu, regulacji,  
uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji Urządzenia) zobowiązany on będzie do zapłaty Kupującemu kary 
umownej za każdy przypadek opóźnienia w wysokości 1 % ceny określonej w § 2 za każdy tydzień 
opóźnienia, pierwszy tydzień opóźnienia jest wolny od kar. Maksymalna wartość kar za opóźnienie nie 
przekroczy 7% wartości kontraktu. 
8.2. Postanowienia zawarte w pkt.8.1 nie pozbawiają Kupującego uprawnienia do żądania odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.    
 

§9 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I OTOCZENIA 

9.1. Warunki bezpieczeństwa: 
a) Urządzenia są zgodne z wymaganiami CE; 
b) Wszelkie prace serwisowe i regulacje powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony 
personel. Za szkody powstałe na skutek nie przestrzegania stosownych instrukcji i dokumentacji 
technicznych dotyczących Urządzenia, o których mowa w § 6.1 dostarczonych Kupującemu oraz 
właściwych postanowień niniejszej umowy bądź przepisów prawa - Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności; 

   
§10 

 GWARANCJA JAKOŚCI 
10.1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres …minimum 18………… miesięcy bez jakichkolwiek 

ograniczeń pod warunkiem prawidłowej konserwacji przez Kupującego, liczonej od daty podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego.  

10.2. Z datą dostarczenia na Kupującego przechodzą ciężary i odpowiedzialność za urządzenia. Kupujący 
zabezpiecza dostarczone Urządzenie i za nie odpowiada. Jednakże Sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez niego czynności montażu, 
instalacji, regulacji, uruchomienia oraz wszelkich napraw Urządzenia. 

10.3. Gwarancja nie obejmuje jedynie następujących części szybko zużywających się: filtry, żarówki, baterie, 
oleje, smary. wszystkie inne części i podzespoły urządzenia objęte są pełną gwarancją w okresie 
gwarancji.  

10.4. W okresie gwarancji Kupujący powinien informować serwis Sprzedawcy niezwłocznie telefaksem lub e-
mailem (fax.: ………………………………, e-mail: ……………………………) o wszystkich zauważonych 
usterkach, co pozwoli na przystąpienie do ich usunięcia możliwie najwcześniej. Sprzedawca 
zobowiązuje się do podjęcia interwencji serwisowej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu awarii. 
Usunięcie awarii nastąpi w terminie 7 dni roboczych z wyłączeniem czasu spedycji części i materiałów 
w przypadku ich braku w magazynie. W przypadkach trudniejszych strony uzgodnią między sobą 
termin usunięcia usterki. W braku takiego uzgodnienia Kupujący wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy 
termin. W razie niezachowania tego terminu przez Sprzedawcę Kupujący będzie uprawniony do 
zlecenia usunięcia usterki osobie trzeciej na koszt Sprzedawcy. 

10.5 Uszkodzone części, po wymianie będą do dyspozycji Sprzedawcy w Zakładzie Kupującego i będą 
odebrane przez Sprzedawcę w możliwie najkrótszym terminie.  

10.6. Sprzedawca, zobowiązany jest prowadzić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Urządzenia oraz 
zapewnia dostawę części zamiennych w okresie 10 lat od daty dostarczenia urządzenia. 

10.7. Wykluczone z gwarancji są szkody powstałe przez użycie Urządzenia niezgodnie z instrukcjami i 
dokumentacją dostarczonymi Kupującemu przez Sprzedającego zgodnie z § 6.1 albo przez 
nieautoryzowane dokonywanie napraw. Nieautoryzowane naprawy to naprawy dokonywane bez 
udziału Sprzedawcy lub bez jego pisemnej zgody na dokonywanie napraw w okresie gwarancji przez 
podmiot lub osoby trzecie.  
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§11  
SIŁA WYŻSZA 

11.1. Niżej wymienione okoliczności traktowane są jako czynniki losowe: 
a) strajki – oficjalnie ogłoszone przez Związki Zawodowe; 
b) trzęsienie ziemi; 
c) embargo; 
d) pożar; 
e) powódź; 
f) stan wojenny. 

11.2. Strona dotknięta czynnikami losowymi powinna niezwłocznie poinformować drugą stronę telefonicznie 
lub telefaksem o zaistnieniu tych okoliczności lub o ich ustąpieniu. Wystąpienie wyżej opisanych 
okoliczności jak również czas ich trwania potwierdzane jest przez właściwą Izbę Handlową lub w inny 
wiarygodny sposób. Jeżeli okoliczności spowodowane w/w czynnikami losowymi uniemożliwiają 
realizację umowy w ciągu 6 miesięcy, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej 
sytuacji Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu wszystkich uprzednio dokonanych 
płatności. Braki surowcowe, niedobory siły roboczej, zastosowanie części wadliwych i przerwy w pracy 
nie uznaje się jako czynniki losowe. 

 
§12 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
12.1. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd kraju strony wnoszącej powództwo właściwy miejscowo dla tej strony.  
 

§13  
UZGODNIENIA DODATKOWE 

13.1. Od chwili podpisania niniejszej umowy tracą swoją ważność wszystkie uzgodnienia i korespondencja 
mające wcześniej miejsce i dotyczące przedmiotu umowy. 

13.2. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia umowy muszą być dokonane w formie pisemnej i podpisane 
przez obie strony. 

 
§14  

USTALENIA KOŃCOWE 
14.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu 
Cywilnego. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej 
sprzedaży towarów (Wiedeń 1980. 04. 11). 
14.2. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 

a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna,  
b) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu Odbioru Wstępnego,  
c) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego, 
d) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Dostarczenia 

14.3. Umowa wchodzi w z datą podpisania. 
14.4. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 
........................................................ ....................................................... 
               podpis Sprzedawcy             podpis Kupującego 
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Załącznik nr 2 
Wzór 
Protokół Odbioru Wstępnego 
 

UMOWA …………………….. z dnia……………….. . 
 

Urządzenie: ………………………………………….. 
 

Nr seryjny: ........................... 
 

Rok produkcji: ………………………….. 
 

Kupujący: 
JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  

ul. Antoniewo 8 
87-162 Lubicz Dolny 

Polska 
 

Sprzedawca: 
……………………………………………………… 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 

 
Producent: 

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

 
 
 

1. W dniach .............................. w siedzibie Producenta miał miejsce odbiór wstępny Urządzenia. 
2. W odbiorze wstępnym uczestniczyły następujące osoby: 
Ze strony Kupującego: 
................................................................ 
Ze strony Sprzedawcy: 
................................................................. 
Ze strony Producenta: 
.................................................................. 
3. W ramach odbioru wstępnego przeprowadzono następujące czynności: 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
4. Uwagi: 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
Sprzedawca      Kupujący 
 
 
...................................................    ..................................................... 
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Załącznik nr 3  
Wzór 
Protokół Odbioru Końcowego 
 

 
UMOWA …………………. z dnia …………………………….. 

 
Urządzenie: ………………………………………. 

 
Nr seryjny: ........................... 

 
Rok produkcji: ……………………….. 

 
Kupujący: 

JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
ul. Antoniewo 8 

87-162 Lubicz Dolny 
Polska 

 
Sprzedawca  

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

 
 

W dniach ................................... przedstawiciel firmy ..............................................................., 
Pan ......................................................................................, w siedzibie Kupującego, przeprowadził 
instalację Urządzenia. 

 
Wykonano: 

1. Sprawdzenie kompletności dostaw…………………………………………………………………………………… OK. 
2. Instalację Urządzenia……………….......................................................................................... OK. 
3. Sprawdzenie jakości i zgodności Urządzenia z umową, w tym sprawdzenie parametrów technicznych, 

wyposażenia oraz prawidłowości pracy Urządzenia……………………………………………………………… OK. 
4. Sprawdzenie geometrii poprzez losowe pomiary w oparciu o DIN/ISO 230-1…………………………. OK. 
5. Sprawdzenie funkcji sterowania CNC Urządzenia i wszystkich urządzeń opcjonalnych……………….. OK 
6. Sprawdzenie dokładności pozycjonowania dla wszystkich osi………………………………………………… OK. 
7. Obróbka detalu testowego…………………………………………………………………………………………………… OK. 

 
Urządzenie pracuje poprawnie i zostało przekazane Kupującemu do eksploatacji. 
 
Okres gwarancyjny rozpoczyna się dnia ........................ 
 
Uwagi: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
Sprzedawca        Kupujący 
 
..............................................     .............................................. 
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Załącznik nr 4 
 
Wzór 
Protokół Dostarczenia 
 

 
UMOWA  …………………. z dnia …………………………….. 

 
Urządzenie: ………………………………………. 

 
Nr seryjny: ........................... 

 
Rok produkcji: ……………………….. 

 
Kupujący: 

JURMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.  
ul. Antoniewo 8 

87-162 Lubicz Dolny 
Polska 

 
 
 

Sprzedawca: 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………. 

 

 
W dniu ..................................... Sprzedawca wydał, a Kupujący przyjął Urządzenie, o którym mowa 
powyżej.  Urządzenie zostało dostarczone bez widocznych usterek. 
 
 
 
Uwagi: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
Sprzedawca        Kupujący 
 
 
.......................................     ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


