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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

UMOWA NR ……………….. 

Zawarta w Rzeszowie dnia ………… 2019 roku pomiędzy:  

…………………………………………………………………………………….. 

, reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

a Firmą reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na  zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w 
Porębie Wielkiej podczas wyjazdowych olimpijskich warsztatów matematycznych. Usługa 
realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2019. Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 

zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotu umowy w terminach: 

1) 27 I - 2 II 2019  -  wyjazd (Rzeszów)  27 I   godz. 14, wyjazd -  powrót (Poręba W.)  2 II  godz. 9.15 

2) 2 IX - 7 IX 2019  -  wyjazd (Rzeszów)  2 IX   godz. 14, wyjazd -  powrót (Poręba W.) 7 IX godz. 

9.15 

3) 11 XI - 16 XI 2019  - wyjazd (Rzeszów)  11 XI godz. 14, wyjazd -  powrót (Poręba W.) 16 XI  

godz. 9.15           

4. Usługa zostanie zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy, które to dokumenty 

stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą 

do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, czuwać nad 

prawidłową realizacją umowy. 

 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 

została na podstawie oferty Wykonawcy.  

2. Całkowity koszt za wykonania usługi wyniesie do ………………. zł (słownie:  

……………………………  złotych 00/100), co stanowi maksymalną wartość wykonanej Usługi. 

Cena brutto za jednego uczestnika podczas wyjazdu: 
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1) 27 I - 2 II 2019  -  wyjazd (Rzeszów)  27 I   godz. 14, wyjazd -  powrót (Poręba W.)  2 II  godz. 9.15 

- wynosi …………….zł. 

2) 2 IX - 7 IX 2019  -  wyjazd (Rzeszów)  2 IX   godz. 14, wyjazd -  powrót (Poręba W.) 7 IX godz. 

9.15 - wynosi …………….zł. 

3) 11 XI - 16 XI 2019  - wyjazd (Rzeszów)  11 XI godz. 14, wyjazd -  powrót (Poręba W.) 16 XI  

godz. 9.15 - wynosi …………….zł.           

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu 

umowy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

4. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL ……………………………. 

5. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………... 

 

§ 4 

1. Wykonawca, określone w § 3 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie wystawionej faktury VAT,  

po wykonaniu poszczególnych wyjazdów, potwierdzonych protokołem odbioru,  podpisanym przez 

obie strony.  

2. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz  

z odpowiednim protokołem. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, niezależnie od przypadków określonych  

w Kodeksie Cywilnym, jeżeli Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy. 

Zamawiający ma prawo zrealizować prawo do odstąpienia od umowy  z zachowaniem 14 dniowego 

terminu od dnia w którym miało miejsce zdarzenie uzasadniające odstąpienie od umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł brutto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- każdego nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §3 ust. 2 umowy. 

Przez „nienależyte wykonanie umowy” rozumieć w szczególności, niewywiązanie się 

z obowiązku wynikającego ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego 

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.  

b) Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizowania 

obowiązków określonych niniejszą umową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej 

Wykonawcy faktury lub innych ewentualnie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Jeżeli zastrzeżona w niniejszej umowie kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, 

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej 

szkody. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym wypadku może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. W przypadku określonym w pkt. 6 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytułu wykonania części umowy.  

 



Strona 3 z 4 

 

§ 6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty przy zachowaniu niezmiennej ceny, 

w przypadku: 

b. zmiany podwykonawcy (o ile został przewidziany w procesie realizacji zamówienia) – ze 

względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego; 

d. zmiana terminu wyjazdu, na uzasadniony wniosek Zamawiającego przy obopólnej zgodzie stron 

i o czas nie dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych w §1. 

e. wydłużenie lub skrócenie okresu wyjazdu, na uzasadniony wniosek Zamawiającego przy obopólnej 

zgodzie stron i o czas nie dłuższy niż 1 dzień. 

2. Ewentualne zmiany w umowie zostaną wprowadzone w drodze aneksu. 

 

§ 7 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 

umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. 

W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa 

zostanie rozwiązana. 

 

§ 8 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2.  Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 

umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem 

zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

 

§ 9 

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy 

na inny podmiot, bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiajacego. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Rzeszowie. 

 

 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

............................................                                      ........................................ 

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do UMOWY NR ….......... 

 

Protokół zdawczo - odbiorczy 

 

sporządzony w dniu ..................................................................................................................  

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr ……………………z dnia ……………………………… 

 

Wykonawca:  …………………………………………………………… 

 

Termin realizacji usługi:  …………………………………………. 

 

 

Wykonawca  zrealizował usługę a Zamawiający: 

 

      przyjął  ją bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa została  wykonana zgodnie z zawartą umową  

       

      zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Zamawiający   

 

 

 

……………………………… 

Wykonawca 

 

                                                 
 zaznaczyć X we właściwym polu. 


