Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego nr 08/EFS/2017

UMOWA NR…………………
(projekt)
na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12 - część nr III
………………………………………………………………………………........................
Zawarta w Białymstoku dnia …………………………. pomiędzy:
Miastem Białystok NIP 542 030 46 37 w imieniu, którego występuje Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687
Białystok reprezentowana przez: Annę Satuła – Dyrektora Szkoły, zwana dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez: ………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej Wykonawcą
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi dostawy pomocy dydaktycznych
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego: „Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12” część
III w ramach projektu pn.: „Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach
III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na
rozwój kompetencji kluczowych. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia
i szkolenia.
1. Usługa „Sprzedaż i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP Nr 12 część III” zostanie przeprowadzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz kwalifikacje i warunki do należytego wykonania
zlecenia.
§2
1. Dostarczone pomoce dydaktyczne na część III będą

zgodne z przedłożoną ofertą

i specyfikacją z dnia …….
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie zrealizowany w okresie od ……….. do ……….. roku.
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3. Gwarancja na zamówione pomoce dydaktyczne dla część III wynosi ……. m-cy, tj. do
………………..r.
§ 3
1. Za dostarczenie pomocy dydaktycznych dla części III określonych w §1 Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawca kwotę brutto w wysokości:
Część III: ………………….. złotych (słownie: ……………………………………………………..)
2. Kwota, o której mowa w ust.1 będzie płatna na rachunek bankowy o numerze ……………...
w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
jednakże nie wcześniej i pod warunkiem przekazania środków finansowych przez Instytucję
Zarządzającą.
3. Za opóźnienie płatności spowodowane brakiem środków na koncie projektu Wykonawca nie będzie
naliczał odsetek.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy
podpisany przez obie strony.
5. Zakupy pomocy dydaktycznych, o których mowa w §1 są współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
6. Wystawione faktury będą zawierały następujące dane:
NABYWCA: Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP: 542-030-46-37
ODBIORCA: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji
Narodowej 1A, 15-687 Białystok
7. Płatności dokonuje się w złotych polskich.
8. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu.
§4
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienie
określonego w §1, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia
określonego w §1 z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy
lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną
w wysokości 10% ogólnej wartości umowy, wskazanej w §3 ust.1.
3. Naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawca z naprawienia szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
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4. Wykonawca może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
5. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca
będzie dochodzić na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5

1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom następującą część zamówienia:
1) …………………………………nazwa podwykonawcy……………………………
2) …………………………………nazwa podwykonawcy……………………………
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były
działania Wykonawcy.
§6
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§7
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego, a także
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd
powszechny.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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