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PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

UMOWA Nr  …………………….. 

 

 

Zawarta w dniu ………………… r. w Zabrzu pomiędzy: 

 

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi  

z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności 345a,  

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136, dla którego akta rejestrowe 

prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP:   648-10-29-255,  

REGON:  271555096,  

reprezentowaną przez:  

- ……………………………………………………………………….  

- ………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w ______________, ul. ______________________, 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS ______________________, dla którego akta 

rejestrowe prowadzi _________________________________________,  

NIP:  __________________, 

REGON:  __________________, 

reprezentowaną przez: 

 - ………………………………………………………………………… 

 - ………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „eduGRANT – z projektem po nowe 

technologie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników  

i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz 

doradztwo dla przedsiębiorstw. 
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W wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego nr 4/eduGRANT/2013 na usługę wynajmu sal 

szkoleniowych na terenie województwa śląskiego dla celów realizacji projektu „eduGRANT – z 

projektem po nowe technologie”, w tym w oparciu o ofertę Wykonawcy, zawarto umowę o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie wynajmu sali 

szkoleniowej znajdującej się na terenie miasta………..(adres miejsca) dla celów realizacji projektu 

„eduGRANT – z projektem po nowe technologie”. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oddaje Zamawiającemu do użytkowania salę szkoleniową w celu przeprowadzenia 

szkoleń realizowanych w ramach projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie”.  

2. Wykonawca oświadcza, że wynajmowana sala szkoleniowa spełnia wszystkie wymagania określone  

w pkt. III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym  

nr 4/eduGRANT/2013. 

3. Wynajmujący oświadcza, że posiada stosowny tytuł prawny upoważniający do wynajęcia sali 

szkoleniowej, o której mowa w §1. 

4. Wykonawca udostępni salę szkoleniową co najmniej na 20 minut przed rozpoczęciem szkolenia 

 i 20 minut po jego zakończeniu.   

5. Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym tj. w sobotę i w niedzielę. 

6. Wykonawca zobowiązuję się zapewnić miejsce na catering, który będzie świadczony przez firmę 

zewnętrzną w trakcie realizacji szkolenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia oznaczenia sali szkoleniowej zgodnie z wymaganiami 

projektu „eduGRANT – z projektem po nowe technologie” tzn. zawieszenia plakatów, itp.   

8. Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie.    

 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do dnia 31.12.2014 r.  

2. Szczegółowe terminy realizacji usługi zostaną określone w harmonogramie szkoleń, który 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego przed rozpoczęciem szkoleń. 
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3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany harmonogramu szkoleń, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i przedstawi aktualny harmonogram.  

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia są: 

a) ze Strony Zamawiającego –…………………, tel: ……………e-mail: ……………….. 

b) ze Strony Wykonawcy      –…………………, tel: ……………e-mail: ……………….. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1, wynosi 

………………………zł (słownie:…………..) brutto za każdą zrealizowaną godzinę zegarową. 

Strony ustalają, że płatność za realizację zamówienia, o którym mowa w §1, będzie dokonywana  

na postawie comiesięcznych faktur wystawianych przez Wykonawcę.  

2. Wynagrodzenie będzie płatne do 21 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze, z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na 

finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki 

Urząd Pracy w Katowicach) na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym. 

3. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą 

przelewu. 

4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszego zamówienia będzie współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się korzystać z sali szkoleniowej z należytą starannością i zgodnie z jej 

przeznaczeniem i bez zgody Wykonawcy nie może czynić zmian sprzecznych z tym przeznaczeniem. 

 

§ 6 

Zamawiający nie może użyczać lub oddawać pod najem sali szkoleniowej bez uprzedniej zgody 

Wykonawcy.  

  

§ 7 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nie 

niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania usługi określonej w § 1. 
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§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa krajowego. 

2. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, 

a w przypadku braku takiej możliwości przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


