Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 15.03.2019r.
UMOWA NR
kursu/szkolenia zawodowego dla uczestników projektu „Morze możliwości w Centrum
Integracji Społecznej w gminie Ustka.” w współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
zawarta w Słupsku …………… pomiędzy:
Stowarzyszeniem Horyzont, zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………
1.
2.
3.

§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2019 r. oraz
oferta Wykonawcy z dnia …....., które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej
umowy.
Termin wykonania umowy do dnia …................................
Kurs/szkolenie zawodowe będzie odbywał się w miejscowości …………………. pod
następującym adresem:

§2
1. Cena jednostkowa brutto za przeprowadzenie kursu / szkolenia dla jednej osoby wynosi:
1.
2. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy następować będzie fakturami za faktycznie
przeprowadzone kursy/szkolenia zawodowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami /
certyfikatami lub innymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, na podstawie cen
jednostkowych brutto określonych w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
3. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia przez
Wykonawcę.
4. Dane do faktury: …...................
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawioną fakturę przez Wykonawcę.
6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 14 dni liczonych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, pod warunkiem dostępności
środków na subkoncie realizowanego projektu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w płatności spowodowane nieterminowym przekazaniem środków przez instytucje
pośredniczące.
7. Zamawiający bez swojej pisemnej zgody nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
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§4
Wykonawca posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych, który prowadzi Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
§5
1. Umowa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Morze
możliwości w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka.” w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego Wykonawcy
wyłonionemu niniejszym zapytaniem w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
wynikającego ze złożonej oferty w stosunku do zamówienia na poszczególne kursy / szkolenia.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości kursu /
szkolenia za udział w nim skierowanych osób (wartość = liczba skierowanych osób x cena
jednostkowa brutto) w stosunku do poszczególnego kursu – szkolenia za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu wykonania przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy jednej ze stron, strona odstępująca (nie
ponosząca winy) uprawniona będzie do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości
przedmiotu umowy (wartość = liczba skierowanych osób x cena jednostkowa brutto) w stosunku
do kursu / szkolenia (kursów / szkoleń), którego dotyczy odstąpienie.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej oraz kumulowania kar umownych.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje umowne
prawo odstąpienia od umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa,
postanowienia niniejszej umowy, zapytania ofertowego lub złożonej oferty w terminie do dnia
24.04.2019 r.
2. Odstąpienie od umowy poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem do usunięcia uchybień
w zakreślonym w wezwaniu terminie.
3. Odstąpienie może dotyczy jednego lub kilku kursów / szkoleń.
§8
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:
Witosława Pokorska, tel.606 993 417 e-mail. w.pokorska@horyzont.slupsk.pl.
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: ….............., tel.
….............., e-mail. ……………………………………..
3. Strony dopuszczają możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na żądanie
Strony, druga Strona zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości.
4. Wszelka korespondencja związana z niniejszą umową kierowana będzie na adresy wskazany
przy oznaczaniu stron umowy i uznawana będzie za doręczoną po upływie terminu jej
awizowania.
§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawa.
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2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie dotyczącym ceny w
przypadku zmiany wysokości podatku VAT oraz miejsca wykonywania kursu / szkolenia .
4. Ustalenia w zakresie zmiany umowy następować będą na pisemny i uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Zamawiający nie jest związany złożonym wnioskiem.
§ 10
Strony oświadczają, iż spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……..………………………
Wykonawca

……………………………
Zamawiający
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