Załącznik nr 4 do regulaminu

Poręczyciel:
Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. z siedzibą
w Działdowie przy ul. Wolności 4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000217603, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 571-16-19647, REGON: 519586722 i kapitale zakładowym w kwocie 6.880.000,00 PLN, kapitał
wpłacony 6.880.000,00 PLN, zwana dalej „Poręczycielem”, reprezentowana przez:

…………………………………………….………… – Prezesa Zarządu

Zleceniodawca:
………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Zleceniodawcy)

Beneficjent:

…………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Beneficjenta)

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I/LUB RĘKOJMI ZA WADY I/LUB
GWARANCJI JAKOŚCI (*) Nr ………………..

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy i/lub z rękojmi i/lub gwarancji
jakości, zawartej w dniu ……………………pomiędzy Zleceniodawcą, a Państwem, dotyczącej ………………………………..,
Poręczyciel, działając na zlecenie Zleceniodawcy, poręcza niniejszym nieodwołalnie i zobowiązuje się bezwarunkowo
dokonać na Państwa rzecz płatności kar umownych do kwoty ……………………… (słownie: ………………………. ) tj.:
a. …………………………… zł (słownie: …………………………zł), na okres od ………………. do …………………., w celu
zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zleceniodawcę (*),
b. …………………………… zł (słownie: …………………………zł), na okres od ………………. do …………………., w celu
zabezpieczenia rękojmi za wady i/lub udzielonej gwarancji jakości przez Zleceniodawcę (*),
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w terminie 14 dni po otrzymaniu od Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie podpisanego,
zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca nie wykonał względem Państwa swoich zobowiązań wynikających z
umowy i/lub z tytułu rękojmi i/lub gwarancji jakości (*).
Nasze zobowiązanie wynikające z poręczenia zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej w wyniku realizacji
roszczenia z poręczenia.
Każda zmiana warunków umowy wskazanej w niniejszym poręczeniu powinna zostać uzgodniona z Poręczycielem.
Poręczenie jest ważne do dnia ……………… i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli żądanie z tytułu niniejszego
poręczenia nie dotrze do nas do tego dnia.
Oryginał poręczenia powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności lub zaspokojeniu wszystkich
Państwa roszczeń z poręczenia, w przypadku udzielenia poręczenia w wersji tradycyjnej (papierowej). Poręczenie
staje się bezprzedmiotowe i nieważne wraz z upływem terminu jej ważności, nawet jeżeli nie zostanie nam zwrócone.
Ponadto poręczenie wygasa automatycznie i całkowicie, gdy wysokość świadczeń z poręczenia zrealizowanych przez
nas osiągnie kwotę poręczenia lub gdy oryginał dokumentu poręczenia zostanie nam zwrócony przed upływem
terminu ważności poręczenia.
Poręczyciel oświadcza, że jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z dnia 25 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn.
zm.), co kwalifikuje niniejszą formę wniesienia należytego wykonania umowy zgodnie z przepisem art. 450 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Poręczenie poddane jest prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe w związku z poręczeniem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Poręczyciela.
Nie dopuszcza się przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszego poręczenia.

(*)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data)

(pieczęć i podpisy osób działających w imieniu
Poręczyciela )

niepotrzebne usunąć z tekstu – nie skreślać
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