Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA nr …………. - wzór
zawarta w dniu ............................ pomiędzy:
Gminą Miejską Biała Podlaska/Szkołą Podstawową nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej
w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska
reprezentowanym przez:
Katarzynę Sierpotowską – dyrektora, zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a
firmą …………………………………………………………………………………………….. z
siedzibą
…………………..……….
przy
ul.
…………………………………….....,
zarejestrowaną w ………………………………..…….……………... reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, zawarta została
umowa następującej treści:
Umowę zawarto w ramach realizacji Projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs
nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest usługa druku materiału szkoleniowego dla uczestników
projektu „Bialska Szkoła Ćwiczeń”, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, tj
do…………....

2.

Opis przedmiotu umowy obejmuje wykonanie druku materiału szkoleniowego zgodnie
z normami jakości oraz poniższą specyfikacją:
 Ilość stron: 60 + 4 okładka
 format: B5 (162 x 235mm)
 papier okładki: kreda mat 300g,
 papier środka: kreda błysk 90g,
 liczba stron: 60 + 4,
 kolorystyka okładki: kolor dwustronnie (4/0),
 kolorystyka środka: kolor dwustronnie (4/4),
 klejenie: długi bok
 uszlachetnienia okładki: folia mat/błysk: przód
 ilość: 1000 szt
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 skład i łamanie: w cenie
 poprawki i korekty: w cenie
3.

W ramach realizacji umowy Wykonawca skompletuje materiały w paczki. Ilość
egzemplarzy w każdej paczce wyniesie nie więcej niż 100 sztuk.

4.

Materiały, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną dostarczone na koszt
Wykonawcy do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół
w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, wraz z rozładunkiem i wniesieniem do
wskazanego pomieszczenia. Termin dostarczenia mieści się w terminie wykonania
umowy.

§2
1.

Wzory materiałów o których mowa w § 1, Zamawiający przekazuje Wykonawcy w dniu
podpisania umowy, w wersji elektronicznej, w formacie PDF.

2.

Zamawiający wymaga, by na każdym etapie wykonywania zamówienia materiały były
zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę zgodnie z normami jakości: druki nie
mogą nosić usterek typu: niedodruki, zaplamienia, błędy montażowe, nieuzasadnione
pozostawianie niezadrukowanych stron, itp. W przypadku stwierdzenia występowania
wymienionych wyżej wad Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania
druku bez wad.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany dostarczonych materiałów,
w przypadku, gdy nie odpowiadają one wymaganiom zawartym w §1 niniejszej umowy.
Wymiana przedmiotu umowy powinna nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni
od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
§3

1. Za usługę, określoną w §1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, którego
maksymalna łączna wartość wynosi: ………. zł netto (słownie: ........................),
……………... zł brutto (słownie:……………………), w tym podatek VAT.
2. Podane ceny są cenami ryczałtowymi i zawierają wszystkie składowe niezbędne
do wykonania zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie podpisanego przez obie stronny protokołu
odbioru oraz rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wzór protokołu
odbioru stanowi załącznik numer 1 do umowy.
4. Rachunek/
fakturę
VAT
należy
doręczyć
do
siedziby
Zamawiającego,
tj. do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej
Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, w terminie do siedmiu dni od zakończenia realizacji
usługi.
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5. Rachunek / fakturę należy wystawić następująco:
Nabywca: Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
21-500 Biała Podlaska NIP: 5372335662
Odbiorca: Zespół Szkół, ul. Zygmunta Augusta, 21-500 Biała Podlaska.
6. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku / faktury
7. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4
1.

Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego jest: …………………………………………………………….

2.

Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest:
…………………………………………………………….
§5

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
- 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy, wskazanego w §
1 ust.1 niniejszej umowy;
- 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdą
stwierdzoną niezgodność z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia,
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za
niedotrzymanie warunku poufności, określonego w § 2 ust.2 niniejszej umowy;
 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za odstąpienie
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
2. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
3. Kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynikającej z przedstawionej do zapłaty
faktury VAT za realizację usługi.
§6
1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Ewentualne spory powstałe podczas realizacji umowy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

rozstrzygane będą

przez sąd

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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