
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO-5/SASZ/2017   – wzór Umowy  

 

UMOWA 

zawarta w dniu .....10.2017 r. 

pomiędzy Fundacją Gospodarczą, z siedzibą w Gdyni, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, NIP 583 000 90 
04 reprezentowaną przez: 

1. Irenę Muszkiewicz-Herok – Prezesa Zarządu 

2. Małgorzatę Makiewicz – Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

adres ............., NIP...........................  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizację usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego  

tj. indywidualnych konsultacji specjalistycznych np. lekarza rehabilitanta, dietetyka,  
czy innego lekarza specjalisty w projekcie: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  
w Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

2. Realizacja usług indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. indywidualnych konsultacji 
specjalistycznych np. lekarza rehabilitanta, dietetyka, czy innego lekarza specjalisty. 

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty wykonania zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

§ 3 

1.  Termin realizacji umowy – zgodnie z zapytaniem ofertowym 
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§ 4 

1. Cena jednostkowa 1 godziny usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. 
indywidualnych konsultacji specjalistycznych - zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Szacunkowe łączne wynagrodzenie Wykonawcy za usługi indywidualnego wsparcia 
specjalistycznego wynosi brutto: …….............. (słownie: .......................................................………..). 

3. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, zgodnie z liczbą zleconych i faktycznie wykonanych w 
danym miesiącu usług na podstawie faktury VAT, złożonej w siedzibie Zamawiającego do 7 dnia 
następnego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

4. Wykonawca załączy do faktury zbiorcze zestawienie udzielonych konsultacji specjalistycznych  
zawierające określenie terminu: (dzień, miesiąc, rok), liczbę udzielonych konsultacji w 
poszczególnych dniach. 

5. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę VAT będzie dokonywana przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy............................................................... w terminie do 14 dni 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego. 

7. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, 

2) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

3) Zamawiający oprócz kary umownej może żądać pełnego odszkodowania za poniesiona 
szkodę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia przez 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary przez Wykonawcę w 
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej 
należności . 

3. Przyczyny rozwiązania umowy określone są  w zapytaniu ofertowym. Do Zamawiającego będzie 
należała decyzja o zastosowaniu kary umownej lub rozwiązaniu umowy i  terminie jej rozwiązania. 
Strony umowy mogą w każdym czasie rozwiązać umowę za zgodnym porozumieniem stron  . 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
całość dokumentacji dot. zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 



3 
 

§ 7 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd powszechny  
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 

   

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


