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Za†.Nr2doZapytaniaofertowego

UMOWA(Projekt)NR.……..….….

ZaWartaWdniu……………「.POmiedzy

STOWARZYSZENIEMNARZECZROZW○○UEDUKAC」IWBEBELNIE,,NASZEDZIECI WNASZE」
SZKOLE

zsiedzib弓BebelnoWie58与,29‑100W†oszczowa,NIP:6090070727

REGON:260461662
bed司cymorganemprowadzacymSzko†ePodstawowaim.W.P「zvbyszewskiegowBebeinie
ZWanymdalej,,ZamawiajるCym

reprezentowanymprzez:
1.lzabeie Ostrowska‑Dyrektora Szkoty Podstawowej w Bebeinie,dzia†ajるCej na mocy
Pe†nomocnictwa udzieionego przez przedstawicieii Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju

EdukacjiwBebeInie,,NASZEDZ!ECIWNASZE」SZKOLE

ZWanVm daIej,,Wykonawca当reprezentowanym przez:

napodstawiedokonanegoprzezZamawiajるCegOWybo「uofe「tyWykonawcywpostepowaniu

PrOWadzonym
nazadaniepn.,,Mルposo2enieszkoIywpomocedydaktyczneoraznc/rZgckiaT/Kノノ

realizowanewramachprojektu
NoweperspektywydlαuCZni6w5PwBebeInie〃
NrRPSW.08.03.03‑26鵜0016/17

zRegionaInegoProgramuOperacyjnegoWojew6dztwaSwi号tokrzyskiegonalata2014‑2020
EuropejskiFunduszSpo†eczny

OSpriorytetowaVil,,Rozw6jedukacj=aktywnespo†eczehstwo

Dziatanie8.3.,,Zwiekszenie dostepu do wysokiej jakoSci edukacji przedszkolnej oraz
kszta†ceniapodstawowego,gimnaz」ainegoiponadgimnaz」aInego

Poddzia†anie8.3.3.,,R°ZW6jedukacjikszta†ceniaog6lnegowzakresiestosowaniaTIK

§1

Przedmiotumowy
l.Zamawiajacv powie「za,a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn,

WypOSOZenieszkofywpomocedydoktyczneoroznorzgckior/K"reaIizowanewramach
PrOjektu,,Noweperspek書ywyd/cJuCZni6w5P wBebelnie"Nr RPSW.08.03.03‑26‑

0016/17
2・Zakres Przedmiotu Umowv zosta†szczeg6†owo opisany w dokumentacjiobejmuj弓cej

ZapytanieOfertowe.
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§之

ZapewnieniaWykonawcy

WvkonawcaoSwiadcza,Ze:
1.pomoce dydaktvczne s皐

fabrycznie nowe,nieuZywane,Znajduja sie w stanie

nieuszkodzonym‑S弓SPraWneteChnicznie,SPe仙a」司WymaganePOIskimprawemnormy

O「aZSaWOIneodwadp「awnych;
2.jego sytuacja finansowa oraz posiadane p「zez niego Srodki gwarantuja naIeZyte

Wykonanieprzezniegoniniejszejumowy;
3.niejestprowadzonewstosunkudoniegopost号powanieupad†o!ciowe,iikwidacyjneiub
uk†adowe oraz wedIejego najlepszej wiedzv nieistnieja Zadne okoiicznoScimogace

SPOWOdowa6wszczecietakichpostc2POWah;
4.nieistniej弓Zadne umowylub porozumienia zawartezosobamitrzecimiograniczajape

iubuniemoZ=wIa」弓CemuZaWarCieninIe」SZe」umOWyOraZWykonanie」e」POStanOWieh・

§3

Terminwykonaniaumowy
l.Wykonawca dostarcza pomoce dydaktyczne w terminie uzgodnionym up「zednio z
Zamawiaj尋cym,niepoznIe」jednakniZwterminiedo25paZdziemika2018r.
2.WvkonawcazobowI弓Zanyjestpoinformowa6Zamaw a」aCegOniezw†ocznieozaistnieniu

wszeikich oko=cznoSci,kt6re moga wp†yn尋c na terminy wykonania prac,nie pozniej
jednakni之3dniodichzaistnienia・

§4
Obowi尋zkiWykonawcy
l.Wykonawca ponosi pe†n司odpowiedzialnoSC za p「awid†owa rea=zacje przedmiotu

umOWY・
2.Wykonawcadostarczypomocedvdaktycznedoszko†vw†asnymtransportemzgodniez
opisemprzedmiotuzam6wienia,ZaWartymWZa†acznikuformuIa「zaofe「towego・
3.Wykonawca we w†asnym zakresie zapewniroz†adunek′Wniesienie′Zainstaiowaniei

uruchomienie dostarczonych pomocy dydaktycznych w siedzibie Szko†y Podstawowej

im.W.P「zybyszewskiego w BebeInie,BebeIno WieS8与′29‑100W†oszczowa‑W

miejscu wskazanym przezdvrektora oraz przeszkoiiuZytkownik6w(co najmniej dwie
OSObY).
4.Pomoce dydaktyczne zostana wvdane Zamawiaj司cemu w orvginalnym opakowaniu

PrOducenta.
5.WrazzpomocamidydaktycznymiWykonawcazobowi司Zujesiewyda6Zamawiajacemu
wszelkiedokumentyichdotycz弓Ce,aWSZCZeg6InoSciopisuj尋CeWjezykup0lskimfunkcje
ispos6bichuZytkowania,Wtyminstrukcjeobs†ugi,instrukcjekonserwacji,gWaranCjei

atesty.
6.Wykonawcazobowi誹ujesi弓ubezpieczvcpomocedvdaktycznedomomentu przej与cia
ichprzezZamawIa」aCegO.

§与
WynagrodzenieiwarunkipねtnoSci

2

国

Fundusze
Eu「OPejskie
P「og「amRe9ion8hy

Rzeczposp01ita

W〇時V6DZ丁、∨O

UniaEII「OPejska

Sw咋TOkRZYSKIF

醒閏閏Polska

Eu「OPeJSklFunduszSpote⊂Zny

1・Za wykonanie przedmiotu umowyZamawiajacvzap†aciWykonawcywynagrodzeniew
kwocie:

Z†(s†ownie

Z†otych netto),

POWi号kszonej o podatek VAT w wysoko:ci………………‥%,CO StanOWikwote……….Z†
(s†ownie…・…・.………・………・・Z†otychbrutto)・

2.Wynagrodzenie Pねtne bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce w
terminie30dniod datyotrzvmania przez Zamawiajacego fakturywraz z p「otoko†em

Zdawczo‑Odbiorczvm,Okt6rymmowaw§6ust.1umowv.
3.Wvnagrodzenie,O kt6rym mowa w ust・1zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
WObecZamawiajacegoztytu†uwykonaniaumowviobejmujewszelkiekosztyzwiazanez
」e」reaiizacJa,Wtym:kosztytransportu,ubezpieCZeniaorazwszelkienaieZnepodatki.

4.Wynag「odzenie,O kt6rvm mowa w ust.1nie podIega zmianom w trakcie

ObowiazywaniaUmowy.
5.Zadziehzap†atyuznajesiedziehobci司ZeniarachunkubankowegoZamawiaj司CegO.

§6

Odbiory

l.Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie
StrOnyumOWyP「OtOko†uzdawczo○○dbiorczego.
2.Z dniem podpisania protoko†u zdawczo‑Odbiorczego przechodzina Zamawiajapego

ryzykoutratylubuszkodzeniapomocydydaktycznych.
3.」eieliwtokuczvnno5ciodbiorowychzostaniestwie「dzone,Zepomocedydaktycznenie

nadaj弓Siedoodbioru,Zamawiaj弓CyOdm6wiodbioruzwinyWykonawcv.

4.Zamawiaj尋CymaPraW○○dm6wiCodeb「aniapomocvdydaktycznych:
1)niepe†nowartostiowychoobni20nejjakosti,ZWadami,

2)niezgodnychzzam6wieniem,
3)poterminieok「e引onvmw§3ust.1umowv.

与・Wprzvpadku,Okt6rymmowawust.4ZamawIaj司CemuPrZyS†ugiWaCbed尋nastepuj邑Ce

uprawnienia:
1〉

jeZeiiwadynadajasiedousuni弓cia,Zamawiaj弓cym02eodm6wi6odbiorudoczasu
ichusuniecia,ZaChowuj司cprzytymuprawnieniedonaIiczeniakarumownych;

2)jeZe=wadvuniemoZ"wiaj司u2vtkowanie przedmiotu ZamawiajacvmoZeodst排肩

Od umowywca†oSc=ub czesc=ub Z司da6wykonania przedmiotu umowy po raz
d「ugina kosztWykonawcy,ZaChowuj弓C PrZytym uPraWnienie do naliczenia kar

umownych.
6.Odmowaodbio「unast弓piwfo「miepisemnej,ZPOdaniempowod6wodstapienia.

§7

GwarancJa
l.WykonawcaudzielaZamawIa」司Cemu24miesIeCZne」gWa「anC」I naPOmOCedvdaktvczne

iiczacoddniaodbioru.Bjegterminugwarancji rozpoczvnasiewdniudokonaniaprzez
Zamawiaj尋cegoodbio「ubezzastrzeZeh.

2.Niniejszaumowastanowidokumentgwarancyjny.
3.Wykonawca zobowiaZu」e SIe PrZyStl誹肩do wykonania wszelkich napraw w ramach
gwa「anc」IWtermjnie14dniodmomentupowiadomieniaZamawiaj司cego.
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4.Wprzypadkuniep「zystapieniaWykonawcvdonap「awylubjejniedokonaniawterminie

OkreSIonymwust.3Zamawiajapymap「awodokonaCnaprawywew†asnymzak「esielub
POWierzyc wykonanie osobie trzecIe」na koszti niebezpIeCZehstwo Wykonawcy
ZaChowu」apWSZeikieroszczeniaodszkodowawcze.

5.W przypadku stwierdzenia wad jakostiowvch,W tym Wad ukrytych stwierdzonych w
trakcie uZytkowania ZamawIa」弓CV niezw†ocznie powiadomiWvkonawc阜O POWyZSZVm

fakcienapISmie.
6・Wykonawca rozpatrzy reklamacje nie pozniej niZ w terminie7dniroboczych od jej

OtrZVmania,
7.W przypadku niemoZnoSci usuni号cia wadlub dokonania naprawy w powyZszym
terminie,jakr6wnieZwprzypadku,gdvtrzvkrotniewvstapi十awada,aWarialubusterka

Wykonawca zobowIaZu」e Sie do wymiany pomocy dydaktycznych na nowe,WOlne od

Wad,

8.WszeikiekosztyzwiazaneznaprawamiwramachgwarancjiponosiWykonawca.
§8

0dstapienieodumowy
l.Zamawiajapemup「zys†ugujep「awoodst弓Pieniaodumowy,WSZCZeg6lnoSci:
1)Wystapieniaistniej司cej zmianvoko=cznoScipowoduj司Cej,Zewykonanie przedmiotu
niniejszej umowy nieleZy winte「esie ZamawiajるCegO,CZegO nie mo2na by†o

PrZeWidzie6wchwiiizawarciaumowv.OdstapienieodumowywtymwypadkumoZe
nastapiC w terminie

7

dni od daty powziecia wiadomosti o powyZszych

OkolicznoSciach.WtakimwypadkuWykonawcamoZeZadaCjedyniewynagrodzenia
naieZvtegomuzawykonan弓CZ号SCn面e」SZe」umOWy.
2)UtratvprzezWykonawceuprawnieniadop「owadzonejprzedmiotowejdzia†aInoSci.

2.OdstapIenie od umowy,Z PrZVCZyn,O kt6rvch mowa w pkt.1.powinno nastapiC W
terminie

7

dni od daty powzi弓cia przez Zamawiajacego wiadomoSci o zaistnieniu

Oko=cznostiuzasadniajacej odstapienie,Wfo「mie pisemnej pod rygorem niewaZnoSci

takiegooSwiadczeniaipowinnozawierafuzasadnienie.
§9

NatychmiastowerozwIaZanieumowy
l.Zamawla」aCV mOZe rozwIaZaC ninIe」SZa umOWe Ze Skutkiem natychmiastowym w

nastepu」司CyChprzypadkach:

a)gdyzostanieog†oszonaupad†oS6IubrozwiezaniefirmyWykonawcy;

b〉

gdyzostaniewydanynakazzajeciamaj卸kuWykonawcy.

2.OSwiadczenieorozwiazaniu umowypowimonast尋PiCWformiepisemnej pod「ygorem

niewainoScitakiegooSwiadczeniaimusizawierafuzasadnienie.
3.Strony ustaia」a,iZ w p「zypadku natychmiastowego rozwiazania niniejszej umowv z

jakichkoiwiek przyczyn,ObowiazkiWykonawcy wvnikaj弓ce z gwarancji pozostaj司W
mocy.Termin gwarancji b号dzie w takim przypadkuIiczony od odbioru prac przez

Zamawla」aCegO.

§10

Zmianaumowy
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1.Zamawiaj弓CyPrZeWidujemoZ"woS6dokonaniazmianpostanowie丘zawartejumowy w
StOSunku do tre5ci(w czeSci dotvczacej przedmiotu umowv,termin6w o「az

WVnag「Odzenia〉,na POdstawie,kt6rej dokonano wybo「u Wykonawcy,je2e=zajdzie
kt6「ykoiwiekzniZejwymienionvchwa「unk6w:

1)zajdziekoniecznoS6zmianyterminuwykonaniaprzedmiotuzam6wjenianaskutek
P「ZyCZyn Obiektvwnie uzasadnionychi niezaleZnych od Stron,kt6rych przv
ZaChowaniunaIeZytejstarannostiniemoZnaby†oprzewidzieC,

2〉

zmianyzasadfinansowaniazam6wienia,

3〉

zmianyuwa「unkowah prawnychifo「malnych reaiizacjiumowy,SPOWOdowanych
dzia†aniemos6btrzecich,

4)zmianyregulacjip「awnychwprowadzonychw2yciepodaciepodpisaniaumowy.
2.Zmianyzawa「tejumowywymaga」弓PISemnegOuZaSadnienia.

§11

Postepowaniespome

l.Wraziepowstaniasporu natIewykonywanja niniejszej umowystronyzobowiazujasie
dorozwiazaniazaistnia†egosporunad「odzepolubownej.

2・Wrazie niemoZnostirozstrzygni?CIa SPOru WSPOS6bwskazanywust.1Zamawia」aCyI

Wykonawcauprawnienis尋dowystapienianadroges弓dowa.
3.Sporywynik†e natIe reaiizacjininiejszej umowyb号d司rozstrzvganeprzezS弓dw†a!ciwy

Wed†ugsiedzibvZamawiaj弓cego.

§12

OsobyodpowiedziainezareaIizacjeumowy
Osobamiup「awnionymidoreprezentowaniaSt「onwtrakcierea=zacjiumowys司:
1.post「onieZamawIa」aCegO:

2.postronieWvkonawcy
§13

Zatacznikidoumowy
lnteg「aln司CZeSCiaumowys司naStePuj弓CeZa†aczniki:

1.Zapytanie ofe「towe.
2.OfertaWvkonawcyzdnia.…....……….

§14
Postanowienia ko細icowe
l.Wsprawach,kt6rych nie reguiuJe niniejsza umowa,beda mia†yzastosowanie przepisy

Kodeksucywilneg0.
2.Niniejsza umow弓

wraz z za†弓CZnikami sporz如zono w

3(trzech)jednob「zmiacych

egzempIa「zach,2egzempIarzediaZamawia」aCegO,1egzemplarzdiaWykonawcy.

ZAMAWIA」ACY

WYKONAWCA
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