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Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY
Umowa
zawarta w dniu........................2017
017 roku w Kościerzynie,
Kościerzynie
pomiędzy:
Gminą Miejską Kościerzyna
z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. 3 Maja 9a, 83-400
83
Kościerzyna, NIP: 591-15-66--370
reprezentowan przez:
zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną
Burmistrza Miasta Kościerzyna – Michała Majewskiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika – Jarosława Laska
oraz
Firmą:
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ……………………………
działającą zgodnie z wpisem do................................
.......................................................................................
....................... prowadzonego
przez
................................................................
.......................................................................................................
....... pod
numerem………………………., NIP .......................................................................................
................................
....................... zwaną w dalszej treści
umowy WYKONAWCĄ
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, zgodnie
z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi dotyczącymi
udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
§1. Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w oparciu o rozstrzygnięcie
ie zapytania ofertowego prowadzonego
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Op
Województwa Pomorskiego, Działanie 03.02Edukacja
03.0
ogólna,
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, pn.: „Edukacja
Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie
kompetencji kościerskich uczniów”,
uczniów nr umowy: RPPM.03.02.01-22-0175/15-00
00 z dnia 25.11.2016.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest
jes realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
Z
zadania pn.
„Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”,
zwanego dalej Zamówieniem.
Zamówieniem
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zaproszeniu do złożenia propozycji
cenowej.
4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a)
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej z dnia 06.12.2017r.
b)
Propozycja cenowa Wykonawcy
c)
Oświadczenie Wykonawcy
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu:
a) programu szkolenia,
b) materiałów szkoleniowych dla uczestników kursu,
c) list obecności,
d) prowadzenia dzienników/grafików zajęć,
e) dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych kursu
kurs (min. 15 zdjęć),
f) kopii certyfikatów uzyskanych przez uczestników kursu
kurs po przeprowadzonym teście
kompetencji,
g) protokołów wykonania
nia usługi.
6. Umowa realizowana będzie z najwyższą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
z ofertą Wykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
7. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji umowy są:
a) ze strony Zamawiającego: Sławomir Wolski, nr tel (58)680-23-02,
(58)680
s.wolski@koscierzyna.gda.pl
b) ze strony Wykonawcy:

1.
2.

3.
4.
5.

§2. Termin realizacji
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 28.02.2018 - wg harmonogramu
harmonog
zajęć uzgodnionego
z Zamawiającymi przekazanym w ciągu maksymalnie 10 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca do 5 dnia każdego miesiąca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu szczegółowy
harmonogram wykonywania usługi w kolejnym miesiącu. Zamawiający ma
m prawo w terminie 5 dni
wprowadzić do powyższego harmonogramu uwagi i zmiany, które są dla Wykonawcy wiążące.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego wykonania przedmiotu umowy z najwyższą
starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca obowiązany jest zgłosić gotowość do rozpoczęcia szkolenia w terminie maksymalnie 10
dni od dnia podpisania umowy.
Umowa obowiązuje do dnia zakończenia realizacji kursu.
kurs

§3. Wynagrodzenie i płatność
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy,
umowy, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę
ofertą, które wynosi:
• łączne wynagrodzenie za całość zamówienia netto: ………………..zł netto (słownie złotych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
• podatek VAT w wysokości ………………….zł (słownie złotych: ……………………………………………),
…………………………………………),
• co stanowi wynagrodzenie brutto ………………….. zł (słownie złotych: …………………….)
2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres trwania umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. W razie zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 i 2 ulegnie zmianie
o należną stawkę podatku VAT.
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4.

Kwota zawarta w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania
niniejszej umowy.
5. Podstawę fakturowania będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z § 1 ust. 5 oraz
pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania usług określonych niniejszą
umową w formie protokołu odbioru usługi.
6. Płatność za realizację przedmiotu niniejszej umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury
faktur VAT
wystawianej zgodnie z obowiązującymi przepisami na Zamawiającego, to jest:
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 maja 9a, 83-400
83
Kościerzyna, NIP: 591-156
156-63-70
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku kwotą
wynagrodzenia
nia Wykonawcy.
8. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, na konto bankowe wskazane na fakturze,
faktur w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia Zamawiającemu, zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
9. Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia upoważnia Wykonawcę do żądania odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawiania faktury
faktur bez podpisu Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury VAT pod rygorem uznania jej za niedostarczoną.
12. W związku
u z finansowaniem ze środków unijnych Zamawiający zastrzega sobie i instytucjom
upoważnionym do kontroli prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją
zamówienia, w tym dokumentów finansowych.
§4. Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1
niniejszej umowy,
b) za zwłokę w realizacji usługi określonej w umowie, o której mowa w § 1 niniejszej umowy
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki.
c) za spowodowanie przerwy w realizacji usługi z przyczyn
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy.
2. Strony zastrzegają prawo Zamawiającego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
§5. Prawo odstąpienia od umowy i zmiany
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
a) zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - Zamawiający może od
umowy odstąpić w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
b) zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte
wszczęte zostanie postępowanie mające na celu likwidację firmy
Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
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a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół realizacji usługi, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Protokół określony pod lit. a może stanowić, wraz z dokumentami określonymi w § 1 ust. 5,
podstawę zafakturowania usług wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia, pod
warunkiem że odstąpienie od umowy nie wynikło z winy Wykonawcy.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§6. Postanowienia końcowe
Zmiany umowy wymagają
ają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.
Zobowiązuje się Wykonawcę do:
a) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
niepełnosprawności
oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
2014
znajdującymi się
na stronie internetowej https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poradnikhttps://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/poradnik
dotyczacy-zasady-rownosci
rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych
unijnych-na-lata-2014-2020/.
b) odpowiedniego oznaczenia miejsc, dokumentów i materiałów
materiałów dydaktycznych bezpośrednio
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie
informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
2014
Zleceniodawca powierzy Wykonawcy, w trybie art. 31
31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, zwana dalej ,,Ustawą”) dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Wszelkie regulacje w tym względzie będzie
określać Umowa o powierzeniu danych osobowych, zawarta odrębnie pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie
bę
Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

……………………………………
WYKONAWCA

……………………………………
ZAMAWIAJĄCY

