
LIST INTENCYJNY
dotyczący wzajemnej współpracy

l

zawarty w dniû y.:-'. 2018 r. w .._.'..̂ (r~S'. pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,
z siedzibą: ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,
NIP: 586-010-46-93 , REGON 190064136,
reprezentowaną przez:
kmdr. prof. dr hab. Tomasza SZUBRYCHTA - Rektora - Komendanta,
zwaną dalej „Akademią",

a

Zakładami Mechanicznymi „Tarnów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przy ul.
Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów, wpisanymi do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036320, NIP 873-000-68-35, REGON
850323251, kapitał zakładowy 32.173.350,00 zł, w całości opłacony, które reprezentują:

1. Henryk Łabędź Prezes Zarządu

2. Renata Adamczyk - Prokurent

zwanymi dalej „Partnerem",

o następującej treści:

Artykuł l

1) Partnerzy oświadczają o zamiarze podjęcia wzajemnej współpracy przy opracowaniu
i wdrożeniu do produkcji nowej generacji materiałów funkcjonalnych do zastosowań
w przemyśle okrętowym. Strony zawierają także porozumienie o współpracy, której
celem jest wykorzystanie potencjału badawczego i prowadzenie wspólnych badań
naukowych.

2) W rezultacie prowadzonych badań opracowane zostaną nowe efektywne technologie
wytwarzania materiałów kompozytowych, towarzyszyć im będą poszukiwania
materiałów o unikatowych właściwościach, w szczególności odpornych na przebijanie i
o dobrej odporności korozyjnej, z przeznaczeniem dla morskiego przemysłu obronnego.

Artykuł 2
Na rzecz wzajemnej współpracy partnerzy będą dążyć, aby w przyszłości sporządzona została
odrębna umowa, w której określony zostanie podział obowiązków pomiędzy partnerami w
związku z realizacją i zarządzaniem wspólnym projektem badawczym, przepływem środków
finansowych pomiędzy partnerami, a także wskazany zostanie lider projektu.



Artykuł 4
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści listu intencyjnego oraz negocjacji,
w tym także do nie przekazywania stronom trzecim jakichkolwiek dokumentów, informacji,
które pozostają w bezpośrednim lub pośrednim związku z przedmiotem wspólnych
negocjacji.

Artykuł 5
W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony przedsięwezmą wszelkie prawne i
faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim porozumień.

Artykuł 6
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy i na obecnym
etapie współpracy nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami.

Artykuł 7
Bezpośrednimi koordynatorami współpracy są:
- ze strony Akademii: dr hab. inż. Wojciech Jurczak prof. AMW
- ze strony ZM Tarnów: dr inż. Tadeusz Świętek

Artykuł 8
Obie strony ponoszą w swoim zakresie wszelkie koszty związane z realizacją postanowień
niniejszego listu intencyjnego, a w szczególności koszty podróży, opracowania ekspertyz,
planowania.

Artykuł 9
1. Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po

jednym dla każdej ze stron.
2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.
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