ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego
WZÓR
gwarancji bankowej
należytego wykonania umowy
Forma Gwarancji Bankowej
[DOKŁADNE DANE, NAZWA I ADRES UDZUELAJĄCEGO GWARANCJI]
Beneficjent Gwarancji: ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Mieszka I 73a
35-303 Rzeszów
Gwarancja nr____________________________
Szanowni Państwo,
zostaliśmy poinformowani przez naszego Klienta ____________________ (dane
Wykonawcy), że do dnia ……………….. (data składania ofert zgodnie z Zapytaniem
ofertowym ) złoży ofertę firmie ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
na wykonanie prac w ramach zadania pn.: „Dostawa i uruchomienie stanowisk
badawczych” realizowanego w ramach projektu pn.: „UTWORZENIE CENTRUM
BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”. Projekt przeznaczony jest do
realizacji w ramach współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-000025/17.
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym zażądali Państwo, jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy złożenia gwarancji bankowej.
Przedmiot podlegający zabezpieczeniu niniejszą gwarancją:
a) należyte wykonanie zobowiązań Kontrahenta wynikających z ww. Umowy;
b) zabezpieczenie zobowiązań Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości
wynikających z ww. Umowy.
Gwarancję wystawiamy za zobowiązania następującego
...................................................................................

podmiotu

(„Kontrahent”):

W związku z powyższym, my [
]), z siedzibą w
[___________], ul. [____________________] (oznaczenie Gwaranta, pełna nazwa, siedziba,
inne stosowane w obrocie dane identyfikacyjne w zależności od formy prawnej), niniejszym
udzielamy nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej zapłaty na rzecz
ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, płatnej na Państwa pierwsze
żądanie w ciągu 3 dni roboczych bez względu na jakiekolwiek zastrzeżenia, bez badania
stosunku łączącego Państwa z naszym klientem, niezależnie od ważności i skutków
prawnych Umowy, na łączną maksymalną kwotę ………………….. PLN na następujących
warunkach:

1

a) w części dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nieodwołalnie
i bezwarunkowo bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Gwaranta, oraz bez
dokumentowania zdarzenia zobowiązujemy się do wypłaty w terminie 3 dni roboczych na
rzecz Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej wysokości .......................PLN
- w terminie od dnia wystawienia gwarancji do dnia .......................r.
po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego
oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje
zobowiązanie wynikające z Umowy.
b) w części dotyczącej zabezpieczenia zobowiązań z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
jakości, nieodwołalnie i bezwarunkowo bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Gwaranta,
oraz bez dokumentowania zdarzenia zobowiązujemy się do wypłaty w terminie 3 dni
roboczych na rzecz Beneficjenta każdej kwoty do maksymalnej wysokości
.........................PLN
- w terminie od dnia ....................r. do dnia .......................r.
po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego
oświadczenie stwierdzające, że Kontrahent nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze
swoich zobowiązań tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynikających z Umowy.
Z uwagi na nieodwołalny i bezwarunkowy charakter niniejszej gwarancji, zrzekamy się prawa
do kwestionowania zgłoszonego przez Beneficjenta żądania zapłaty, co do zasady i co do
wysokości, poza zarzutem nadużycia celu gwarancji.
Dla celów identyfikacyjnych Beneficjenta do żądania wypłaty z gwarancji muszą zostać
załączone dokumenty poświadczające umocowanie osób, które złożyły podpisy na żądaniu
wypłaty.
Każda wypłata dokonana przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji automatycznie
zmniejsza kwotę naszego zobowiązania, aż do całkowitego wykorzystania kwoty gwarancji.
Niniejsza gwarancja nabiera mocy w dniu wystawienia.
Gwarancja pozostaje ważna najpóźniej do dnia ……………….r., a jeżeli data ta
przypadałaby w dniu, w którym siedziba Gwaranta zlokalizowana pod adresem…………….
(wskazanym jako miejsce gdzie żądanie wypłaty z gwarancji ma zostać przesłane) nie jest
otwarta w celu prowadzenia działalności, do pierwszego następującego po nim dnia, w
którym siedziba ta jest otwarta w określonym powyżej celu.
Zobowiązania Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wygasają automatycznie i
całkowicie w przypadku:
1) gdy żądanie Beneficjenta wypłaty z gwarancji nie zostało dostarczone Gwarantowi
w terminie ważności gwarancji lub
2) gdy Beneficjent zwolni Gwaranta z wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji
przed upływem terminu ważności, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia,
podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta lub
3) upływu terminu ważności niniejszej gwarancji niezależnie od tego czy Beneficjent
zwróci Gwarantowi oryginał niniejszej gwarancji.
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Gwarant zobowiązuje się pisemnie powiadomić ENFORMATIC Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością o wszelkich zmianach adresu, wskazanego jako
miejsce gdzie żądanie wypłaty z gwarancji ma zostać przesłane, w terminie 7 dni od
nastąpienia takiej zmiany. Brak zawiadomienie będzie skutkował, iż wysłanie żądania zapłaty
na dotychczas adres wskazany przez Gwaranta będzie skuteczne z pierwszym dniem awizo.
W okresie obowiązywania gwarancji tj. do dnia………………..gwarancja nie wygaśnie
z jakiegokolwiek powodu (w przypadku wypłaty kwoty Gwarancji przez Bank, Klient
zobowiązany będzie doprowadzić do wystawienia nowej Gwarancji).
Na naszą odpowiedzialność wynikającą z niniejszej Gwarancji w żaden sposób nie
wpłynie żadna zmiana lub modyfikacja Umowy, nie będą miały na nią wpływu żadne
uzgodnienia zawarte pomiędzy Beneficjentem a Klientem ani żadne udogodnienia w
zakresie płatności, terminów, wykonania świadczenia, itp. (bez względu na to czy dany
układ, zmiana albo udogodnienie zostało udzielone za naszą wiedzą i zgodą). W przypadku
zmiany terminu obowiązywania Umowy zmianie ulegną również terminy wskazane w
niniejszej gwarancji.
W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Beneficjentem a Klientem świadczenia
należne z niniejszej Gwarancji nie zostaną złożone w depozycie sądowym lub w depozycie w
innej instytucji, lecz będą wypłacone bezpośrednio na Państwa rzecz.
Niniejsza Gwarancja zostaje wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Rzeczpospolitej Polskiej, i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego, a Gwarant
nieodwołalnie oświadcza, że wszelkie ewentualne spory z tytułu niniejszej gwarancji
rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie.
Tekst niniejszej Gwarancji będzie sporządzony w języku polskim.
Gwarancja jest nieprzenośna.
Sporządzono w_______________, dnia _________________,
[Nazwa banku]
[pieczęć Banku]

…………………………………..
(podpis/y osoby/ób upoważnionych do wystawienia gwarancji Bankowej w imieniu
wystawcy/Gwaranta)
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