
                  TOPHOE POLSKA
 

 
 
 

TOPHOE POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

 UMOWA 

zawarta w dniu: …………………………

TOPHOE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

numerem KRS: 0000626078, NIP:8943080985, REGON: 364863905

reprezentowaną przez: David Nouraud 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

(nazwa firmy ) z siedzibą w 

………………………………………………………….

reprezentowaną przez: …………………………………………..

zwaną dalej  Dostawcą 

 

zwanymi dalej również łącznie „Stronami

 

Strony zawarły Umowę („Umowa”) o następującej treści:

 

 

1. Przedmiotem umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiającego 

realizowanym w ramach projektu pn.: 

prądem jednofazowym do 240V” 

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

 

2. Wskazany w ust.1 powyżej przedmiot umowy jest zgodny z zamówieniem Zamawiającego nr 

……………………………… z dnia 

OPHOE POLSKA sp. z o.o.

 

 
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 55D

wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000626078, REGON 364863905

MOWA DOSTAWY NR ……………………… 

…………………………  we  Wrocławiu pomiędzy:

 

TOPHOE POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA 

FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

8943080985, REGON: 364863905 

 

z siedzibą w ………………………………………….., 

…………………………………………………………. 

………………………………………….. 

ronami” lub odpowiednio „Stroną”.  

Strony zawarły Umowę („Umowa”) o następującej treści: 

§1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiającego 

realizowanym w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej 

prądem jednofazowym do 240V” oraz z ofertą Dostawcy z dnia ……………………..

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

.1 powyżej przedmiot umowy jest zgodny z zamówieniem Zamawiającego nr 

z dnia ………………………... 

sp. z o.o.                             

 

Strzegomskiej 55D, kod pocztowy 53-611  
364863905, NIP: 8943080985 

 

we  Wrocławiu pomiędzy: 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55D, 

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA 

FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 

, wpisaną do rejestru 

Przedmiotem umowy, zgodnie z Zapytaniem ofertowym Zamawiającego ……………………… 

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej 

……………………... jest dostawa: 

.1 powyżej przedmiot umowy jest zgodny z zamówieniem Zamawiającego nr 


