Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

UMOWA nr …………………………………
zawarta ……………….……. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Dyrekcją
Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, 02-124, przy ul. Grójeckiej 127,
NIP: 525 001 09 01, REGON: 14073858, zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym
przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
a
………………………………………………

z

siedzibą

w

…………………………

…………………………………………………………………………………………………..
NIP:…………………………., REGON:…………………..……., zwanym dalej „Kupującym”
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………,

§1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia internetowej
aukcji sprzedaży JDW przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w aplikacjieklimat.lasy.gov.pl, oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 14 września 2018 r. (znak sprawy: ER.011.1.3.2018) w sprawie
realizacji projektu rozwojowego pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”
i Regulaminu sprzedaży w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl.

§2
1. Cena jednej Jednostki Dwutlenku Węgla (JDW) wynosi ….. zł netto plus należny
podatek VAT.
2. Kupujący w wyniku procedury sprzedaży zakupił ……….. JDW.
3. Kupujący zapłacił DGLP cenę sprzedaży w łącznej kwocie ............tj. kwotę netto
w wysokości ……… powiększoną o należny podatek VAT w wysokości 8% w dniu
……… przelewem na rachunek DGLP: NRB: 31 2030 0045 1110 0000 0029 8210.
4. Z tytułu sprzedaży DGLP wystawił fakturę VAT, którą przesyłał Kupującemu na
wskazany przez niego adres.
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5. Sprzedający przenosi na Kupującego prawo własności nabytych Jednostek Dwutlenku
Węgla i zobowiązuje się wydać Kupującemu certyfikat JDW.
6. Wydanie certyfikatu JDW odbędzie się według indywidualnych ustaleń Stron.
§3
1. Certyfikat JDW stanowi potwierdzenie nabycia JDW przez Kupującego.
2. JDW, będąca przedmiotem sprzedaży, jest jednostką odpowiadającą jednej tonie
dwutlenku węgla pochłanianego przez wydzielone drzewostany, w efekcie zjawiska
dodatkowości, uzyskanego dzięki realizowanym działaniom Lasów Państwowych
w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.
3. Równowartość przychodów uzyskanych przez Sprzedającego ze sprzedaży JDW,
przeznaczona będzie na cele proekologiczne i prospołeczne, co definiuje ideę
certyfikatów JDW i całego projektu, jako dobrowolne, promocyjne działania w interesie
publicznym.
4. Kupujący dokonał Wyboru przedsięwzięcia do realizacji poprzez wypełnienie

formularza wyboru przedsięwzięcia, tj.: …………………………………….
§4
1. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Dyrekcja
Generalna Lasów Państwowych. Informacje (obowiązek informacyjny, klauzula
informacyjna), o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO znajdują się na stronie
internetowej: http://www.lasy.gov.pl/pl/polityka-prywatnosci-serwisu-www-lasy-govpl.
§5
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą rościć względem siebie żadnych praw
i roszczeń do odszkodowania lub zadośćuczynienia, w przypadku braku możliwości
realizacji niniejszej umowy spowodowanego zaistnieniem nieprzewidzianego,
zewnętrznego zdarzenia losowego.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się
rozstrzygać polubownie.
3. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Strony poddadzą
spór sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwóch dla każdej
ze Stron.

Sprzedający:

Kupujący:
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