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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 02-GZSM-2016

PROJEKT UMOWY nr ………….
dotyczącej zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych
w ramach projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem”
Zawarta w Warszawie w dniu ……………………. pomiędzy:
Centrum Psychologiczne „Widnokrąg” Anna Wierzbicka, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-362), przy
ul. Gałczyńskiego 4 lok. 201, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP 113-229-50-33, REGON 142569827.
reprezentowanym przez: Panią Annę Wierzbicką - Właściciela
zwanym dalej: Zamawiającym
a
Dane Wykonawcy

reprezentowaną przez: ……………………………………
zwaną dalej: Wykonawcą
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 02/GZSM/2016 zgodnie z
zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa podręczników, materiałów dydaktycznych dla 860 uczestników i
uczestniczek projektu „Gmino – zaopiekuj się maluchem” (nr umowy POWER.02.01.00-00-0007/16-00)
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się:
1.1 sprzedać Zamawiającemu 860szt. podręcznika pt. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.
Komentarz, zgodny z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym;
1.2 dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie nowe podręczniki, wolne od wad, oryginalnie zapakowane;
1.3 dostarczyć i rozładować (z wniesieniem na 2p.) na własny koszt przedmiotu umowy do biura projektu,
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 109;
2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone podręczniki są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające
używanie, nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym to Wykonawca
wymieni je na nowe, prawidłowe w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia uszkodzeń i wad.
3. Odbiór i sprawdzenie przedmiotu umowy odbędzie się w miejscu dostawy w obecności przedstawiciela
Wykonawcy.
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4. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie „protokół odbioru”
podpisany przez przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot umowy do dnia 31-10-2016r.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, kadrowym,
finansowym oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
3 dni od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli okoliczności, o których mowa, uniemożliwią Wykonawcy
prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości ………………
brutto w tym VAT (słownie: ………………………. 00/100 brutto) na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w terminie do 14 dni od dostarczenia faktury.
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, podpisany przez obie strony umowy, potwierdzające
zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek ani zapłat częściowych na poczet wykonania przedmiotu
umowy.
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 14
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający będący realizatorem projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego zastrzega sobie,
że wypłata należności w w/w terminie jest możliwa, gdy Zamawiający posiada środki finansowe na
subkoncie utworzonym na potrzeby realizacji projektu przekazane przez Instytucję Pośredniczącą. W
przypadku braku środków finansowych należność zostanie uregulowana niezwłocznie po ich otrzymaniu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz przedstawicielom Instytucji
Pośredniczącej wszelkich dokumentów w tym dokumentów finansowych związanych z realizowanym
zakupem i dostawą przedmiotu umowy.

§5
1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia opartej na
wzajemnym zaufaniu.
2. Strony zobowiązują się do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy w tym
informacji dotyczących zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych.
3. Do merytorycznej i logistycznej współpracy w wykonywaniu zadania upoważnia się:
 Ze strony Zamawiającego: Anna Wierzbicka, tel. +48 789-249-162 lub e-mailem:
centrum@cpwidnokrag.pl
 Ze strony Wykonawcy: …………………………………………

§6
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1. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w §3 ust. 1 umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia
brutto, określonego w §4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia przekraczającego 7 dni kalendarzowych, Zamawiający może od umowy odstąpić.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje
prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w
§4 ust. 2 Umowy.
4. W przypadku gdy dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, nie
spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym a Wykonawca nie wymieni je na
nowe, prawidłowe to Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości łącznej
wartości wadliwych produktów wykazanej w formularzu ofertowym.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do oświadczenia o odstąpieniu
od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie.
6. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

1.
2.

3.

4.

§7
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i
przy spełnieniu następujących warunków:
2.1 w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub
Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek
Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia.
2.2 w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.

§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31-10-2016r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory związane z umową rozpatrywane będą przez właściwy Sąd dla Zamawiającego.

§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

........................................
Wykonawca

………...............................
Zamawiający
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