Umowa na
……………………………………………………………………………………………………………………………
realizowana w ramach projektu współpracy międzynarodowej ,,WALK” Wspólnie – Aktywnie –
Lokalnie – Kulinarnie, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europa
Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Zawarta dnia …………………….r. pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”
a
……………………………………………………………………………………………., NIP:……………………………………………………..,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………….……….,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca
przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 2 umowy.

§2
PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ………………………………………………………………………………………………….
2. Termin realizacji………………………………………………………………………………………………………………………..

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Tytułem wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 2,
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą
za cenę brutto ………………………….zł (słownie: ……………………………………………………złotych brutto).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy.
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3. Kwota, o której mowa wyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją
niniejszej umowy.

§4
WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy drogą mailową informacji
niezbędnych do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Ze strony Wykonawcy informacji udzielają osoby reprezentujące firmę tj. ……………………………….
3. Ze strony Zamawiającego informacje udzielane są pod numerem telefonu……………………………….

§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania
poprawnie sporządzonych faktur przez Wykonawcę oraz podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego, na konto Wykonawcy: .......................................................................................
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawnie sporządzoną fakturę wystawioną na:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają za nienależyte wykonanie umowy, karę umowną w wysokości 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto wynikającego z faktury, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
które podlega potrąceniu.
2. Niezależnie od kar Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego w przypadku wyrządzenia szkody przekraczającej ich wysokość przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom
trzecim w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.

§7
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
14 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
a.

likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

b. nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy,
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2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić pod rygorem nieważności
na piśmie i zawierać uzasadnienie.

§8

1. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru, który stanowi
załącznik do niniejszej Umowy, podpisany przez obie strony.
2. Wykonawca przekaże Zleceniodawcy płytę CD z projektami o których mowa w §2
(w przypadku, gdy do elementów zadania należy wykonanie projektu).
3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie materiały użyte do wykonania danego zadania,
a niedostarczone przez Zleceniodawcę są jego własnością lub posiada on w stosunku do nich
prawa autorskie.
4. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy do miejsc(a) wyszczególnionych w Umowie pokrywa
Wykonawca.

§9

1. W przypadku nieuzyskania przez Zleceniodawcę dofinansowania w ramach realizowanego
projektu współpracy, umowa zostaje rozwiązana.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Ewentualne zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej na drodze
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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Zleceniodawca

Wykonawca

Załączniki:
- ……………………………
- ……………………………

Informacja na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:
a. administratorem
danych
osobowych
jest
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
w celach związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem oraz w celach
związanych z realizacją projektu współpracy
b. dane osobowe będą udostępnione przedstawicielom Zarządu Województwa Lubelskiego w celu
kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru
wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym w/w projektu,
c. każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
d. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu o wybór
wykonawcy zamówienia.
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