„Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WM 2014 – 2020
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

UMOWA NR 331.17.1.17
zawarta w Naruszewie w dniu ……..12.2017r.
pomiędzy:
Gminą Naruszewo
Naruszewo 19a, 09 – 152 Naruszewo
powiat płoński, województwo mazowieckie
REGON 130378278; NIP:567-17-89-052
reprezentowaną przez:
Beatę Pierścińską – Wójta Gminy Naruszewo
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
..................................
reprezentowanym przez:
............................................ zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Na podstawie Zaproszenia, postępowanie nr ZOPO.331.17.17 strony postanawiają co
następuje:
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia: zakup i
dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć
ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w sposób rzetelny prowadzący do osiągnięcia założonych rezultatów
projektu.
§ 2.

1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia …...12.2017 r. do dnia 15.01.2018
r.

2. Zamawiający
3.
a)
b)
c)

może
rozwiązać
umowę bez
wypowiedzenia
ze
skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez
Wykonawcę czynności określonych niniejszą umową.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu,
gdy Wykonawca nie wywiązuje się z umowy, co do jakości lub terminowości,
groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez Zamawiającego,
wynikłych wskutek zaniedbań Wykonawcy.

§ 3.
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w
wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ………………………. zł); w tym podatek VAT
…………………%, co stanowi kwota: ………………. zł; (słownie złotych podatek VAT zł)
2. Wynagrodzenie o którym mowa w umowie obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, jak
również podatek VAT lub składki na ubezpieczenie OC, społeczne a obowiązek ich
_________________________________________________________________________________________ 1
Gmina Naruszewo Naruszewo19a, 09-152 Naruszewo tel. 23 66310 51

„Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WM 2014 – 2020
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

3.

4.
5.

6.

zapłaty będzie wynikał ze złożonego przed podpisaniem umowy oświadczenia
Wykonawcy lub przepisów prawa krajowego.
Kwota wynagrodzenia jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
RPO WM 2014 – 2020 - Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu
czynności określonych w § 1.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminach uzależnionych od harmonogramu płatności
i przekazywanych przez Instytucję Pośredniczącą transz dotacji. Jednak nie później
niż w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania na rachunek bankowy
Zamawiającego środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu.
Za termin złożenia rachunku/faktury uznaje się datę wpływu do Zamawiającego.
§ 4.
1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć
ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej dla szkół z Gminy Naruszewo: Zespołu Szkół w Nacpolsku,
Szkoły Podstawowej w Zaborowie, Szkoły Podstawowej w Radzyminku.
2. Wykonanie zamówienia obejmuje: dowóz i rozładunek w miejsca i w godzinach
wskazanych przez Zamawiającego.
3. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera załącznik do umowy.
4. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku
polskim. Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.
5. Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia z obsługi.
Wszystkie koszty z tym związane pokrywa wykonawca.

§ 5.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 6.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności,
formy pisemnej.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca
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