Umowa-projekt

Nr Projektu:LT-PL-2S-155
UMOWA NR …………………………

Zawarta w dniu………………...2018 roku w ……………………, pomiędzy z siedzibą w ………………………………..,
działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem ……………………., NIP …………………..,
REGON …………….,
zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez :

……………………………………………….

a
………………………………………………………………… z siedzibą w ………………………………… , NIP: ……………………….
Regon: ………………………………….,zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:
……………………………………………….. - ………………………………………

§1
1.

2.

3.

4.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy tj.: organizację w dniu ………. 2018 r.
zawodów sportowych „Transgraniczna Akademia Sportu” w ramach projektu pn. „ Transgraniczny program
promocji zdrowego stylu życia”, zgodnie z ofertą z dnia ………………. r. stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
Zawody, których mowa w ust.1 zostaną przeprowadzone dla 50 osób ( 25 dzieci z Litwy, 25 dzieci z Polski),
zgodnie z poniższą specyfikacją:
1) Przewidywana liczba uczestników zawodów: 50 osób ( w wieku 8-15 lat), w tym 25 osobowa grupa z
Litwy oraz 25 osobowa grupa z Polski
2) Planowanym miejscem rozgrywania zawodów będą tereny ………………………….
3) Przewidywany czas trwania zawodów: 5 godz (od godz 10.30 do 15.30). W przypadku konieczności
rozegrania dodatkowych konkurencji, czas ten może ulec wydłużeniu.
4) Przewidywane konkurencje do rozegrania:
a) Bieg sztafetowy pod górę
b) Tor przeszkód
c) Ścianka wspinaczkowa
d) Paintball
e) Mecz mini golfa
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1) Koordynacja wszystkich prac związanych z przygotowaniem i realizacją zadania:
a) Zapewnienie instruktorów do przeprowadzenia zawodów sportowych
b) Zapewnienie sędziów na czas trwania zawodów
c) Zapewnienie osoby prowadzącej zawody
d) Zapewnienie nagłośnienia na miejscu zawodów
2) Zabezpieczenie wyżywienia dla 50 uczestników zawodów – gorący posiłek - obiad
3) Zapewnienie dwóch tłumaczy i sprzętu niezbędnego do tłumaczenia przebiegu zawodów z języka
polskiego na język litewski oraz z języka litewskiego na język polski
4) Przygotowanie nagród dla uczestników zawodów
5) Ścisła współpraca z koordynatorem projektu pn. „ Transgraniczny program promocji zdrowego
stylu życia”,
Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

§2
1.

Na potrzeby realizacji zadania Wykonawcy zostanie udostępniony teren ……………………………………………..
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§3
1.

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego
w § 1 umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie: ……………………………..złotych) w tym podatek VAT,
Lp.
1
2
3
4
5

2.

Rodzaj kosztu

j.m.

ilość

Koszt brutto

VAT %

Dane do wystawienia faktury to:
WOSiR Szelment sp. z o.o.
Szelment 2
16-404 Jeleniewo
NIP: 8442353981

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru stwierdzający kompletność i prawidłowość
wykonania umowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na numer rachunku bankowego ………………………………….
w terminie
14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.
5. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia upoważnia się:
1) Ze strony Zamawiającego: …………………………………………..
2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………………………..
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia.
§4
1.

2.
3.

Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %
wynagrodzenia umownego
b) Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 2
c) Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy ( w tym nieterminowej
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy określonych w § 1 umowy) w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
§5

1.

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
a) Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn realizację przedmiotu umowy ;

2

2.
3.

b) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z zakresem określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, ofercie
Wykonawcy lub nienależycie wykonuje inne obowiązki wynikające z umowy;
c) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada pisemny wniosek Zamawiającemu o
dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, na co najmniej 5 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmian

§ 6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego

§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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