Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
„Akademia umiejętności i kompetencji” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa
jakości kształcenia ogólnego.

WZÓR UMOWY
UMOWA NR …/2018

Zawarta w Rzeszowie dnia ………… 2018 roku pomiędzy:
……………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez:
1.
…………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a Firmą reprezentowaną przez:
1.
……………………………………………………
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.
zwanym dalej Wykonawcą.
w wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie „rozeznania rynku” stosowaną
w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014 - 2020.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów szkoleniowych dla Nauczycieli.
2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia jest określona w treści zapytania ofertowego
który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy do siedziby Zamawiającego.
2. Wydanie przedmiotu umowy Zamawiającemu winno nastąpić w miejscu wskazanym w pkt. 1
w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego
upływem Wykonawca dostarczy towar na miejsce przeznaczenia w stanie zupełnym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do materiałów wzorcowych
przygotowanych przez Wykonawcę dotyczących wzorów i kolorów oraz akceptacji przed
przystąpieniem do wykonania wersji ostatecznej materiałów wymienionych w § 1.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej
realizacji przedmiotu zamówienia.
1

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany na
najwyższym profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
prawa, zasadami sztuki i zgodnie z interesami Zamawiającego.
§4
1. Strony ustalają cenę netto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 na kwotę
...........................(słownie....................................................................................)
2. Do
powyższej
kwoty
Wykonawca
doliczy
podatek
VAT
w
wysokości
................................(słownie: ...................................................................................)
3. Cena brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w § 1 wynosi
……………………(słownie:…………………………………………………………, 00/100.)
4. Cena obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot
zamówienia i jego dostarczenie do miejsca przeznaczenia. Cena obejmuje w szczególności koszty
i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia; opłaty za transport i ubezpieczenie,
załadunek, wyładunek.
§5
1. Należność, o której mowa w § 4 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
2. Strony uzgodniły, że zaplata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo
naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
4. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny netto określonej w § 4
pkt. 1 za każdy dzień zwłoki;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w
wysokości 1 % ceny netto określonej w § 4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 4
ust. 1;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową:
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po
stronie Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w §
4 ust. 1;
4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K.C. do
wysokości poniesionej szkody.
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§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następującym zakresie:
a. terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu.
b. wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. b), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
§8
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

§12
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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