
             Zakopane,20.08.2019r.

Odpowiedź  do  oferenta  na  pytanie  z  dnia  20.08.2019r.   do  Zapytania  Ofertowego  w  zakresie

wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania z dnia 14.08.2019r.  Odnośnie udostępnienia

wzoru  weksla do umowy, jaka będzie podpisywana z Wykonawcą.

Poniżej  udostępniamy wzór weksla  i deklarację wekslową do umowy na oprogramowanie i opaski.  
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WEKSEL

Bytom, dnia …….......................... 2019 r. Na  ……………………………………………………….

Dnia ………………………………………………………………. zapłacę bez protestu za ten weksel własny na zlecenie

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

sumę ……………………………………………………………………….………… (słownie …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Płatny w Zakopanem. 

                                                               

………………………………………………………………………
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DEKLARACJA WEKSLOWA

…………………………………………………  na  zabezpieczenie  prawidłowego  wykonania  umowy  z  dnia
…………………………..…   w przedmiocie nabycia przez MKW sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem od ….
…………………………………. specjalistycznego oprogramowania wraz z opaskami(dalej  zwanej umową z
dnia……………………………………..),  na  zabezpieczenie  wszelkich  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub
niewłaściwego wykonania ww. umowy ……………………………………., zabezpieczenie wszelkich roszczeń
związanych z gwarancją jakości dotyczącą Oprogramowania lub Opasek, wadami Oprogramowania
lub Opasek,  o których mowa w ww. umowie z dnia ………………………………………., …………………………………
składa do dyspozycji MKW sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, nr KRS 0000157164, weksel in blanco,
opatrzony  klauzulą  „bez  protestu”,  „na  zlecenie”,  miejscem  i  datą  wystawienia  weksla  („Bytom
dnia……………………………..”),  miejscem  płatności  („Zakopane”),  który  MKW  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Zakopanem  ma  prawo  wypełnić  w  każdym  czasie,  na  sumę  odpowiadającą  kwocie  zadłużenia
……………………………………………………. z tytułu ww. umowy z dnia  …………………………………………….. wraz z
odsetkami oraz innymi kosztami. 

MKW sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swego 
uznania, zawiadamiając ……………………………………….. o tym listem poleconym na 7 dni przed terminem 
płatności. …………………………………..  

Sporządzono dnia …………………………………………

………………………………………………………….
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