
Wzór 

PROJEKT UMOWY 

 

W dniu ……………… pomiędzy gminą ……….……………………………………… 
z siedzibą ……………………, NIP ………………., REGON ……………. zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowanym przez ………………………………………. 

a...........................……...........................…………………......... 

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, 

.................................................................................................... 

zawarta została umowa o następującej treści : 

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu …………….. 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi organizacji i przeprowadzenia usług 
edukacyjnych, w tym wyrównawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 – 3 zlokalizowanych na terenie gminy Popów oraz 
Gimnazjum w Zawadach, a objętych projektem o nazwie Myślę o przyszłości – 
inwestuję w wiedzę wraz z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli. 
Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy – określony został w załączniku nr 1 na … str. 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy (formularz oferty przetargowej z ceną 
oraz Rozdział B SIWZ). 

3. Termin realizacji umowy – zgodnie z Rozdział B SIWZ. 
 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto  

(z VAT), w wysokości ..................................................................... zł słownie: 
.........................................................................................................................................zł. 

2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych.  

3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT 
potwierdzających rzeczywiście wykonaną usługę i/lub dostawę, a przedstawianych przez 
Wykonawcę w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany  
przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca przy realizacji usługi zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, szczególny nacisk kładąc na przepisy właściwe dla ochrony 
danych osobowych, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych oraz prawa UE. 

6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty jej doręczenia do Zamawiającego. 



7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
8. Zamawiający nie udziela zaliczek, a rozliczenie prowadzone będzie w walucie polskiej - 

ZŁ. 
§ 3 

1 Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, 
zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób 
staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

2 Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej 
ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej 
umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie 
będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

3 Wykonawca oświadcza, że zapozna się z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie 
projektu i umową o dofinansowanie. 

§ 4 
 Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy materiałów źródłowych 
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, będących w posiadaniu 
Zamawiającego. 

§ 5 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę gdy: 

a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej przez okres 3 
dni, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, 
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 

2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej 
działalności, zmianie adresu siedziby i zamieszkania jej właściciela/zmianie miejsca 
zamieszkania (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) pod 
rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za 
doręczoną.  

§ 7 
Ewentualne spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe 
sądy według siedziby Zamawiającego 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza 
dla Zamawiającego, jednego egzemplarza dla „Wykonawcy” . 
 

 

        Zamawiający                                 Wykonawca 

   

      ……………………………                 ……………………………. 
 


