Załącznik 2
WZÓR
U M O W A Nr…..
zawarta w dniu ……… w Kruszwicy
pomiędzy:
Gminą Kruszwica z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica NIP: 5562751234:
reprezentowaną przez:
Dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania ………………w Kruszwicy ul. Rybacka 20
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą:………………………………………….
z siedzibą w…........................,przy ul. ………………..NIP. ….............................,
REGON …........................ reprezentowaną przez :….......................................
zwanym dalej Wykonawcą , z którym została zawarta umowa następującej treści:
Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie szkoleń pn. „Szkolenie nauczycieli w formie
warsztatów, w ramach projektu pn.: ”Przygody z nauką etap II”.
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Zapytanie ofertowe stanowią integralną część
umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę zgodnie z ich treścią.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy, oświadcza, ze posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia oraz
doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej, gwarantujące wykonanie umowy
z najwyższą starannością, ponadto dysponuje pracownikami lub współpracownikami dającymi
rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, a przedmiot umowy zostanie wykonane
zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.
Obowiązki Wykonawcy

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia
i jednego dodatkowego kompletu do dokumentacji szkolenia,
b) kontrolować obecność uczestników (listy obecności), przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
wydania certyfikatów/zaświadczeń uczestnikom szkolenia.
Termin wykonania
§3
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 wrzesień- 28 wrzesień 2019 r.
2. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy ul. Kujawska
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Przedstawiciele Stron
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację usługi i kontakt z Zamawiającym, ze strony Wykonawcy
będzie …........................................
2. Z ramienia Zamawiającego usługę nadzorować będzie osoba – Koordynator Projektu Pani
Aleksandra Lipińska – 513 051 099.
Warunki płatności
§5
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny podanej na formularzu złożonej oferty
w kwocie.….................... zł brutto ze realizację całej usługi.
2. Rozliczenie umowy będzie odbywać się na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po przeprowadzeniu szkoleń. Przeprowadzenie szkoleń winno być potwierdzone
przez Koordynatora Projektu.
3. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie będzie niezmienna przez cały okres
obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni
od daty złożenia faktury u Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234
Odbiorca:
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica
Kary umowne
§6
1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w zakończeniu szkolenia w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa
w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
b) za każdorazowe stwierdzenie realizacji umowy niezgodnie z warunkami i umową
w wysokości 0,5% wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w §5 ust. 1,
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 10% wynagrodzenia.
2.O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie
informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę nałożenia kary.
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, zapisy ust. 1b oraz 1c stosuje się
odpowiednio.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość
kary umownej.
§7
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
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