Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/05/2019
Wzór Umowy warunkowej

Umowa warunkowa
zawarta dnia .................2019 r. w ............. pomiędzy:
WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, REGON: 008020605, Kapitał zakładowy
50 000 PLN, NIP: 715-020-04-54 oraz REGON: 008020605, reprezentowanym przez:
Zdzisław Adam Wojtaszek – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………… z siedzibą w …………………………….., wpisaną do ………………………., pod numerem
………………., NIP: ……………. oraz REGON: ……………….., reprezentowanym przez:
zwanym dalej Wykonawcą
zwanych dalej łącznie Stronami oraz każde z osobna Stroną.
Preambuła
Zważywszy, że
▪ Zamawiający wnioskuje o dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: Zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań w produkcji mas mineralno-asfaltowych poprzez wdrożenie wyników
prac B+R w WOD-BUD Sp. z o.o. w ramach konkursu Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1
Wdrażanie Innowacji dla MŚP
▪ Wykonawca złożył ofertę w ramach zapytania ofertowego 1/05/2019 na udzielenie pożyczki
leasingowej w ramach Projektu, a oferta została wybrana przez Zleceniodawcę w ramach
procedury wyboru,
▪ Strony zamierzają współpracować w związku wykonaniem Projektu, którego realizacja wiąże
się z koniecznością korzystania z pożyczki leasingowej udzielonej przez Wykonawcę
Strony postanowiły zawrzeć umowę warunkową o następującej treści.
§1
1. Strony oświadczają, iż pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania na
realizację Projektu, zobowiązują się do zawarcia umowy mocą której Wykonawca udzieli
pożyczki leasingowej będącej przedmiotem zapytania ofertowego 1/05/2019, na warunkach
wymienionych w tym zapytaniu oraz za wynagrodzeniem ............ zł brutto, ............ zł netto,
zgodnie z deklaracją zawartą w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 1 do Oferty
złożonej przez Wykonawcę w ramach zapytania ofertowego 1/05/2019.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pożyczki leasingowej zgodnie z Promesą Leasingową
wystawioną w dniu 13-06-2019 r.

3. Zawarcie umowy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia
zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu.
4. Warunkiem uruchomienia pożyczki leasingowej (jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty
pożyczki) będzie hipoteka.

§2
1. Niniejsza umowa warunkowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednym egzemplarzu dla każdej strony.
2. Postanowienia niniejszej umowy warunkowej wchodzą w życie z dniem podpisania.

_____________________
Zamawiający

_____________________
Wykonawca

