„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu”
Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/16-00
zawarta w dniu ..............................w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy
Gminą Kędzierzyn-Koźle,47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. …………………………………… - ………………………………………………
2. …………………………………… - ………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………(kod miasta) przy ul. .........................................
wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………
REGON: ……………. NIP: ……………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. …………………………………… - ……………………………………………………
2. …………………………………… - ……………………………………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
albo
Panem/Panią ……………………………………………………………………………………
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą „………………………………………………………………………”
z siedzibą w ……………………………………………………… (kod miasta)przy ul. .........................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON: ……………… NIP: ………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
albo
Panem/Panią …………………………

Panem/Panią ……………………

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
„……….”, przy ul. ……….. kod ……………; wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
„………..” przy ul. …………. kod …………..; wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej

REGON: …………….. NIP: ………………..

REGON: ……….… NIP: ……………

działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „…………………” s.c. z siedzibą w …………………(kod miasta) przy
ul. ……………………………,
REGON: …………………………… NIP: ……………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną pismo z dnia
…………...
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie
w następującym zakresie:
§1
1.

2.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków
wychowania przedszkolnego – szkolenia, kursy i warsztaty doskonalące w ramach projektu
pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu.
Zamawiający
zamawia,
a
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
przeprowadzenia
szkolenia/kursu/warsztatu
……………………………………………………………………………………………………………..………………
….. zgodnie z przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu.
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3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest: ……………………………………………………………………………………..
4. Termin realizacji: ……………………………………………………………………………………………..
5. Strony ustalą konkretny termin realizacji szkolenia/kursu/warsztatu w terminie …………..
§2
1.

2.
3.

1.
2.

1.
2.

3.

1.
2.

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ogłoszeniem oraz wybraną ofertą Dostawcy,
będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne do czasu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:
…………………………..zł brutto.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
§3
Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do Zamawiającego
oraz dostarczeniu do Zamawiającego listy obecności wraz z bezuwagowym protokołem wykonania usługi.
§4
Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujący sposób:
2.1. Za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia brutto
określonego w §2 umowy za każdą godzinę zwłoki.
2.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w §2 umowy.
2.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy.
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne Dostawca zapłaci Zamawiającemu
odszkodowanie na zasadach ogólnych.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory jakie
mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
§6

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.:
 powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna,
eksploatacyjna).
§7
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach; 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.
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