
 
 

Zamówienie Nr [***] 

zawarte w [***]  w dniu [***], pomiędzy:  

Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółką Akcyjną, z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09 
411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000028860,  NIP 774-000-14-54, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 
534.636.326,25 zł, zwaną w dalszej części Zamówienia „Zamawiającym” lub „PKN ORLEN S.A.”, 
reprezentowaną przez:  

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

a  

[firma Wykonawcy] z siedzibą w [miejscowość (kod)], ul. [***], wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [***] w [miejscowość], [numer 
wydziału] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [***],  NIP [***], 
kapitał zakładowy/kapitał wpłacony [***] zł, zwanym/ą w dalszej części Zamówienia  „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/y przez: 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

(wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy wraz z kopią 
pełnomocnictw, stanowi Załącznik nr 2 do Zamówienia) 

[lub alternatywnie] 

[imię i nazwisko], zamieszkałym/ą w [miejscowość (kod)] przy ul. [***], prowadzącym/ą działalność 
gospodarczą pod firmą [***] w [miejscowość] przy ul. [***], na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym/ą się NIP [***], zwanym/ą w dalszej części 
Zamówienia „Wykonawcą”, działającym/ą przy niniejszej czynności osobiście. 

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy stanowi Załącznik 
nr 2 do Zamówienia) 

W nawiązaniu do Państwa oferty, niniejszym składamy Zamówienie na Usługi według poniższej treści. We 
wszelkiej korespondencji i fakturach VAT, prosimy powoływać się na numer Zamówienia wskazany 
powyżej. 

Strony potwierdzają, że pojęciom niezdefiniowanym odrębnie w Zamówieniu, a pisanym wielkimi 
literami, Strony nadają znaczenie jak w Ogólnych Warunkach Zakupu Usług Realizowanych w ramach 
Prac Badawczych dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna OWZ lipiec 2018, które 
stanowią  Załącznik nr 1 do Zamówienia.  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Rodzaj i zakres Usług: 

Poz.  Nazwa Usługi Ilość Cena jednostkowa Wartość netto 

     

2. Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zobowiązuje się wykonać Usługi zgodnie z zakresem prac 
określonym w ust. 1 powyżej. Wykonawca, niezależnie od zakresu prac określonych w ust. 1 powyżej 
oraz w ramach Wynagrodzenia, wykona także inne prace konieczne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu Zamówienia. 

2. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PRZEDSTAWIENIA 
SPRAWOZDANIA 

1. Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia, przygotuje i doręczy Zamawiającemu Sprawozdanie w 
terminie [***]. 



 
 

 
[alternatywnie w przypadku realizacji Usług w etapach] 

 
Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia, przygotuje i doręczy Zamawiającemu [liczba 
Sprawozdań] Sprawozdania w następujących terminach:  

 Sprawozdanie I za realizację Usług w ramach etapu I - [***], 

 Sprawozdanie II za realizację Usług w ramach etapu II - [***], 

 [***]. 

2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy próbki niezbędne do realizacji Usług w terminie do [***] roku. 
 

[alternatywnie] 

Próbki będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego sukcesywnie w trakcie trwania Umowy w 
terminach każdorazowo uzgodnionych pomiędzy Stronami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). 

 
[zapis ust. 2  stosowany, jeśli realizacja Usługi będzie wymagała przekazania próbek] 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia ustala się w łącznej, maksymalnej i 
całkowitej wysokości [***] (słownie: [***]) złotych netto. Płatność Wynagrodzenia dokonana zostanie 
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu całości prac objętych 
przedmiotem Zamówienia, po uprzednim dokonaniu przez Zamawiającego odbioru Sprawozdania bez 
uwag.   

[alternatywnie jeżeli usługi będą realizowane w etapach] 

Płatność Wynagrodzenia będzie realizowana w [liczba transz] transzach na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę,  po uprzednim dokonaniu bez uwag przez Zamawiającego odbioru 
każdego Sprawozdania, w następującej wysokości: 

 [***] zł (słownie: [***] złotych) netto z tytułu wykonania Usług objętych I etapem realizacji 
przedmiotu Zamówienia, 

 [***] zł (słownie: [***] złotych) netto z tytułu wykonania Usług objętych II etapem realizacji 
przedmiotu Zamówienia, 

 [***]. 

2. Do Wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. WARUNKI GENERALNE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zamówieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego oraz postanowienia OWZ.  

2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Zamówienia a postanowieniami OWZ, 
wiążącą dla Stron jest treść Zamówienia. 

3. Ilekroć w OWZ  jest mowa o Zamówieniu, należy przez to rozumieć niniejszy dokument. 

5. PRZEDSTAWICIELE. 
OSOBY REALIZAUJĄCE USŁUGĘ PO STRONIE WYKONAWCY 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia Stron wynikające i związane z wykonywaniem Umowy Strony 
zobowiązują się kierować odpowiednio, z zachowaniem wymaganej formy, na następujące adresy 
kontaktowe Stron:  

a. Zamawiający: [***], tel. [***], e-mail: [***], adres: [***]; 
b. Wykonawca: [***], tel. [***], e-mail: [***] , adres: [***]. 

2. Wykonawca oświadcza, że następujące  osoby będą realizowały Usługę po stronie Wykonawcy: [***]. 



 
 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Niniejsze załączniki do Zamówienia stanowią jego integralną cześć:  

 Załącznik nr 1 – Ogólne Warunki Zakupu Usług realizowanych w ramach Prac Badawczych dla 
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna OWZ  lipiec 2018. 

 Załącznik nr 2 – wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 
Wykonawcy [wraz z kopią pełnomocnictw] / [alternatywnie] wydruk z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Wykonawcy. 

 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego:   W imieniu i na rzecz Wykonawcy: 

 

      _____________________ _____________________ 

 

      _____________________ _____________________ 

   

 


