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Załącznik nr 5- wzór umowy 

Umowa nr …………………………… 

 

Zawarta w dniu……………………………………. w Opatowie pomiędzy: 

Zespołem Szkół w Opatowie 

ul. Słowackiego 56 

27-500 Opatów reprezentowanym przez   Magdalenę Gdowską- Dyrektor szkoły 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą, 
zwanymi dalej łącznie Stronami. 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postepowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: IE/ZS1/8/2020.  
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powołać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

TRYB POSTĘPOWANIA 
Postępowanie   prowadzone jest w trybie dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) 

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi 
Priorytetowej IV. Innowacje społeczne I współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje 
społeczne 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji organizację  i Przeprowadzenie kursu 
zawodowego specjalistycznego z zakresu eksploatacji sieci teleinformatycznych w ramach realizacji 
projektu pt. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” zgodnie ze Opisem przedmiotu 
zamówienia dla 12 uczniów technikum informatycznego z  Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej – Curie. 



 

 

 

 

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

LIDER PROJEKTU:   
Województwo Świętokrzyskie –  

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13  

 

 

PARTNER PROJEKTU: 
BFI BURGENLAND 

 – BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania kursu  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 
cenach zgodnych z ofertą, która stanowi integralną część umowy. Cena w czasie obowiązywania 
umowy nie może ulec zmianie. 

3. Wykonawca zrealizuje kurs w terminie do ……………………………………….. 

4. Wykonawca, nie później niż na 7 dni przed planowym terminem organizacji kursu,  
o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości jego 
przeprowadzenia  pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

5. Uwzględniając postanowienia o których mowa w ust. 4 umowy, Strony ustalają harmonogram kursu 
w porozumieniu z przedstawicielem Zespołu Szkół w Ożarowie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostosować terminy i godziny przeprowadzenia zajęć kursu   do 
szkolnego planu lekcji. 

7. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny 
wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie za wykonanie umowy.  

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
brutto …………………. zł (słownie: ………………………………………………..).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z 
wykonaniem umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy prowadzony przez …………………  nr rachunku ……………………………, w terminie 30 dni od 
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na: 

NABYWCA: 
Powiat Opatowski 
ul. Henryka Sienkiewicza 17 
27-500 Opatów 
NIP 8631684710  

ODBIORCA: 
Zespół Szkół Nr 1 
ul. Juliusza Słowackiego 56 
27-500 Opatów 
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§ 3 

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy 

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

Tel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 
prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji 
umowy i oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe 
jej wykonanie. 

2. Wykonawca wykona umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

§ 5  

        1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu według prawa polskiego przez 
właściwy rzeczowo sąd. 

3. Wszelkie załączniki do umowy stanowią integralną jej część. 

§ 7 

         1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:            ZAMAWIJĄCY: 

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

 

Załączniki: 
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