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Załącznik nr 4 
 
 
 

WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ 
 
 
 
UMOWA NR ......................................... 
zawarta w dniu ..................................... 
w ......................................................... 
 
pomiędzy : 
 
Stowarzyszeniem Instytut Inicjatyw Europejskich 
Z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 66/11 
NIP 587-160-40-57 
Zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez Pana Tomasza Lesnera – Prezesa Zarządu 
 
a 
.................................................................................................................................... 
Z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP …………………………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez .............................................................................................. 
 

§ 1 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego w trybie 
zasady konkurencyjności. 

 
§ 2 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy:  
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla młodzieży z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 w Szkole Przysposabiającej do Pracy w 
Pucku, ul. Zamkowa 5: 
1) zajęcia z komunikacji – 320 godzin, 
2) zajęcia z przedsiębiorczości – 80 godzin, 
3) zajęcia z ceramiki – 160 godzin, 
4) zajęcia z introligatorstwa – 160 godzin, 
5) zajęcia komputerowe – 320 godzin, 
w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pucku” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu 
Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania), w szczególności w części 
dotyczącej szczegółowego zakresu zamówienia oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 
Kopia Zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie: 01.09.2013 – 30.06.2015. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać sugestie i 
życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania. 
 

§ 3 
1. Za zrealizowanie całego zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ogólną 
kwotę netto  ............................................ zł (słownie: .......................................................................) 
plus podatek VAT, zgodną z ofertą Wykonawcy. 
2. Należność określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacją umowy. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wypłacane będzie na podstawie faktur VAT/rachunków 
wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę. Faktury/rachunki wystawiane będą na podstawie 
protokołów odbioru zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
2. Płatności będą dokonywane przelewem na  wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku 
wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. 
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie jedynym świadczeniem należnym Wykonawcy za realizację 
zamówienia. W szczególności wynagrodzenie to obejmie wszelkie wydatki Wykonawcy poniesione w 
celu należytego wykonania zamówienia. 
5. Termin płatności ulega przesunięciu, w przypadku nie przekazania przez Instytucję Pośredniczącą 
w terminie środków pochodzących z dofinansowania, zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia. 

 
§ 5 

Zleceniodawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest: 
- umożliwić Wykonawcy dostęp do wyposażonych sal wykładowych, w których odbywać się będą 
poszczególne zajęcia, 
- przedstawić listę osób biorących udział w zajęciach. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia uzgodnić ze Zleceniodawcą 
dokładny harmonogram zajęć, uwzględniający przerwy wakacyjne i świąteczne oraz specyfikę pracy 
szkoły. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do 
wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. 
3. Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami i normami obowiązującymi na terenie RP. 
4. Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia będzie odbywała się z zapewnieniem 
bezpieczeństwa osób biorących udział w zajęciach, w szczególności w zgodzie z przepisami bhp, 
przepisami przeciwpożarowymi. 
5. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby prowadzące zajęcia w ramach niniejszej umowy 
posiadają udokumentowane wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki. 
 

§ 7 
Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:  
- niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę; 
 - rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie, której jest finansowana niniejsza umowa;  
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- nie przekazania przez Jednostkę Pośredniczącą środków na realizację niniejszej umowy. 
 

§ 8 
1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być 
rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami. 
2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
__________________________    _______________________________ 
Zamawiający        Wykonawca 


