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UMOWA NR ……………………….. 

zawarta w dniu ............................... pomiędzy: 
 
 

…………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
1. …………….. 
2. …………….. 
zwanym dalej “Zamawiającym”,  
a 
……………………………………………………. 
reprezentowaną / ym przez: 
1. …………….. 
2. …………….. 
zwaną dalej “Wykonawcą” 
 
o następującej treści: 
 
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania na „Zakup i dostawę 
materiałów dydaktycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, została zawarta umowa o następującej 
treści: 
 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa materiałów dydaktycznych  dla……………. 
zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia ……………….. 
 

§ 2. 
1. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt, termin realizacji 14 

dni od dnia podpisania umowy.  
2. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 
3. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą  

do wystawienia faktury. 
 

§ 3. 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiści Wykonawcy kwotę w wysokości 

........................ zł brutto (słownie: ..............................................................................................)  
w tym podatek VAT według obowiązującej stawki ….%. 

2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 
sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez strony, przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT. 
4. Zamawiający oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT. 



                                     
 „Lubuska Szkoła Równych Szans – III edycja”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 
§ 4. 

Wykonawca będzie musiał zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 0,5% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia  

w terminie realizacji umowy; 
2) 10% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 pkt 1 w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku 
wystąpienia szkód przewyższających wartość kar umownych. 
 

§ 5. 
W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 

1) Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy  
z zachowaniem prawa do kary umownej. 

2) Odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 14 dni bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy. 

 
§ 6. 

Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań  
i upoważnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy: 
ze strony Zamawiającego: …………………………………….. 
ze strony Wykonawcy: ……………………………………... 

 
§ 7. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 8. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 
3. Umowa została sporządzona na piśmie w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa (2) 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden (1) dla Wykonawcy. 
 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 


