
 
Biuro Przygotowywania Projektów 

 i Zarzadzania Funduszami UE Dariusz Osiak 

Gołąb, ul. Puławska 63, 24-100 Puławy 

 

…………………………………………. 

            (pieczęć wykonawcy) 

 

   

 

UMOWA  NR  ………..2016. 

 

 zawarta w dniu ……………………….. r.  w  Puławach  pomiędzy Biurem 

Przygotowywania Projektów i Zarzadzania Funduszami UE, Gołąb ul. Puławska 63, 24-100 

Puławy, NIP 7161714139, REGON 060366591, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez Pana Dariusza Osiaka  

oraz CEE Sp. z o.o. ul. Zielona 22, 24-100 Puławy NIP 7162669197, REGON432680374 

reprezentowaną przez Panią Elżbietę Adamowicz 

a  ……………………………………………………………………………………………. NIP 

…………………, REGON ……………………, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym 

…………………………………. 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe 1/10.2/NK/06/2016z dnia 02.06.2016 r. r. strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1 

1.Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń umożliwiających nabycie, podwyższenie lub 

dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy dla uczestników  projektu 

„NOWE KWALIFIKACJE SZANSA NA ZATRUDNIENIE” realizowanego przez „Biuro 

przygotowywani projektów i zarządzania funduszami UE” Dariusz Osiak 24-100 Puławy ul. 

Puławska 63 w partnerstwie z CEE. Sp. z o.o. 

 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w ust. 1, 

zgodnie z warunkami zawartymi w: 

a) niniejszej umowie, 

b) ofercie wykonawcy, 

c) specyfikacji warunków zamówienia (zapytanie ofertowe 1/10.2/NK/06/2016 z dnia 

02.06.2016r.) 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią integralną część umowy. 

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.2 Programy typu outplacement. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z należytą starannością. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy lub jej części innym podmiotom bez 

uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego. Zastrzeżenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy pracowników i współpracowników Wykonawcy. 



4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim 

w całości lub w części, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób, jak za własne 

działania lub zaniechania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich 

wiadomości o przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.  

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia do akceptacji harmonogramów zajęć, w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 

3. Zajęcia będą realizowane zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. 

4. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 będą 

sporządzony bezzwłocznie przez strony umowy protokół odbioru usługi szkoleniowej.  

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za cały przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Strony ustalają 

na podstawie złożonej oferty w wysokości   ……………………. zł złotych brutto (słownie: 

…………………………………….złotych brutto).  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania właściwej 

faktury VAT przez Zamawiającego . Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbioru 

przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 i ust. 2 zatwierdzane przez Zamawiającego. 

Warunkiem zapłaty jest przekazanie środków przez Instytucje organizująca konkurs, 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego 

wykonania umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz nienależyte rozpoznanie zakresu przedmiotu 

niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w   ust.1. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego z rachunku bankowego Zamawiającego 

lub Partnera, utworzonego na potrzebę realizacji Projektu. 

5. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze lub rachunku wskazuje Biuro Przygotowywania 

Projektów i Zarzadzania Funduszami UE, Gołąb ul. Puławska 63, 24-100 Puławy, NIP 7161714139, 

REGON 060366591 

lub 

CEE Sp. z o.o. ul. Zielona 22, 24-100 Puławy NIP 7162669197, REGON432680374 

 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.2 Programy 

typu outplacement. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zawiadomi (zgłosi) Wykonawcę o ewentualnych stwierdzonych 

nieprawidłowościach w zakresie świadczonej usługi nie później niż w terminie 5 dni od daty 

stwierdzenia nieprawidłowości. 

2. Zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości zostaną usunięte przez Wykonawcę na 

jego koszt w terminie 3 dni. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu wskazanego w ust. 2 – Zamawiający 

może odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej, o której mowa w §7 ust. 3 niniejszej 

umowy. 

 

§ 6 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: Elżbieta Adamowicz- reprezentująca partnera odpowiedzialnego za 

realizację szkoleń. 



2) po stronie Wykonawcy:    …………………………………………………………… 

 

§ 7 

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 

§3 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 

§4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy -Kodeks 

Cywilny. 

 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowa obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony. 

 

§12 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


