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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa Nr …………………………………………………. 

 

W dniu ……………………………………. W  ……………………………………………. Pomiędzy Zespołem Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym 

przez: 

1. Edwarda Wołoszyna Dyrektora szkoły 

2. Zofię Młynarską Główną Księgową 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

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

Została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego dla 

zamówieo poniżej 14.000 euro rozstrzygniętego dnia ……………………………2011 r.  

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie Wykonawcy polegające na dostawie podręczników na 

potrzeby zajęd pozalekcyjnych zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy podjętym w ofercie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, a Zamawiający do odebrania podręczników dla uczestników zajęd 

pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu Wdrożenie i Certyfikacja Systemu 

Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 

kooca września 2011 r.. 

2. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy niekompletnej. 
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§ 3 

1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w kwocie 

……………………………………… brutto (słownie złotych:……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

……………………………………….netto, stawka VAT ……………%. Cena powyższa obejmuje również 

koszt dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

2. Należnośd określona w  ust. 1. Płatna będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni 

od dnia jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Za dzieo zapłaty uważa się dzieo obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W treści f-ry VAT Wykonawca zobowiązuje się zawrzed zapis  „ Zakup podręczników  

w ramach projektu Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 

§ 4 

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy za 

każdy dzieo zwłoki. 

 

§ 5 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja 

przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa 

zamówieo publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      DOSTAWCA 

 


