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UMOWA Nr ……………………..

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

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności
Wolno 345a,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze S
Sądowym
dowym pod nr KRS 0000069136, dla którego akta rejestrowe
prowadzi Sądd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S
Sądowego,
NIP:

648-10-29-255,

REGON:

271555096,

reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………………….
……………………………………………………….
- ……………………………………………………………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ______________, ul. ______________________,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze S
Sądowym
dowym pod nr KRS ______________________, dla którego akta
rejestrowe prowadzi _________________________________________,
NIP:

__________________,

REGON:

__________________,

reprezentowaną przez:
- …………………………………………………………………………
……………………………………………
- …………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
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Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana jest w ramach projektu pn. „eduGRANT – z projektem po
nowe technologie”,, współfinansowanego przez Unię
Uni Europejską ze środków
rodków Europejskiego Fun
Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw
biorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz
doradztwo dla przedsiębiorstw.
W wyniku przeprowadzonego Zapytania
Zapytania Ofertowego nr 1/eduGRANT/2013 na dostawę kompletu
podręczników do nauki języka
zyka angielskiego dla uczestników projektu pn. „eduGRANT - z projektem
po nowe technologie”, w tym w oparciu o ofertę
ofert Wykonawcy, zawarto umowęę o nast
następującej treści:
§1
1. W ramach
ach przedmiotu umowy Zamawiający nabywa od Wykonawcy: komplet podręczników
podr
do
nauki języka angielskiego,, zawartych w dwóch zadaniach, zwanych dalej „zamówieniem”.
2. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy komplet fabrycznie nowych i nieużywanych
nie
podręczników wyszczególnionych poniżej:
poni
a) Zadanie 1. Podręczniki
czniki Face2face (drugie wydanie) - łącznie
cznie 168 szt. w tym:
Face2face 2nd– komplet książka
ksi
z płytą + ćwiczenia – poziom Elementary
Face2face 2nd– komplet książka
ksi
z płytą + ćwiczenia – poziom Pre Intermediate
Face2face 2nd– komplet książka
ksi
z płytą + ćwiczenia – poziom Intermediate
Face2face 2nd– komplet książka
ksi
z płytą + ćwiczenia – poziom Upper-Intermediate
Intermediate
Autor: Redston Chris, Cunningham Gillie
Wydawnictwo: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Liczba sztuk poszczególnych
poszczególn
poziomów książek, uzależniona
niona jest od poziomu umiej
umiejętności
uczestników kursu i zrealizowana będzie
b
na postawie odrębnego
bnego zamówienia zawieraj
zawierającego liczbę
sztuk dla poszczególnych pozycji od poziomu Elementary do poziomu Upper-Intermediate.
Upper
b) Zadanie 2. Podręczniki
czniki Business Vocabluary in Use – łącznie
cznie 168 szt. w tym:
Business Vocabluary in Use Elementary
Business Vocabluary in Use Intermediate
Autor: Bill Mascull
Wydawnictwo: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Liczba szt. poszczególnych poziomów książek,
ksi
uzależniona
niona jest od poziomu umiejętności
umiej
uczestników kursu i zrealizowana będzie
b
na postawie odrębnego
bnego zamówienia zawieraj
zawierającego liczbę
szt. dla poszczególnych pozycji od poziomu Elementary do poziomu Intermediate.
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3. Ostateczna liczba zamawianych podręczników
podr
możee ulec zmniejszeniu w zale
zależności od ostatecznej
liczby zrekrutowanych uczestników projektu.
§2
1. Wykonawca oświadcza, żee posiada zasoby techniczne, organizacyjne i merytoryczne oraz wszelkie
uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.
§3
1.

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 28.06.2013r., przy czym Wykonawca każdorazowo
ka
w
terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego
cz stkowego dostarczy zamówione podręczniki
podr
do
biura projektu.

2.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację
realizacj przedmiotu zamówienia są:
a) ze Strony Zamawiającego
ącego -…………………,
…………………, tel……………….., mail…….
b) ze Strony Wykonawcy - ………………….., tel………………..,
…………….., mail……..
§4

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację
realizacj zamówienia, o którym mowa w §1, wynosi ………….. zł
brutto (słownie: ………………………….). Wynagrodzenie to obejmuje łączną
ł
łą
kwotę za dostawę
wszystkich kompletów podręczników
podrę
zawartych w zadaniu 1 (168 sztuk)
k) i zadaniu 2 (168 sztuk).

2.

Strony ustalają, żee płatność za realizację zamówienia, o którym mowa w §1, będzie
b
dokonywana
na postawie zamówień cząstkowych.
ąstkowych.

3.

Podstawą płatności,
ci, o których mowa w ust. 2, bbędą protokoły zdawczo-odbiorcze
odbiorcze lub inne dokumenty
potwierdzające
ce przekazanie przez Wykonawc
Wykonawcę podręczniki
czniki i faktura wystawiona przez Wykonawc
Wykonawcę
każdorazowo
dorazowo po przekazaniu partii podr
podręczników.

4.

Wynagrodzenie będzie
dzie płatne do 21 dni na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc
Wykonawcę na
fakturze, z zastrzeżeniem,
eniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność
dost
środków na
finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu
Zamawiaj
przez Instytucjęę Poś
Pośredniczącą (Wojewódzki
Urządd Pracy w Katowicach) na wyodrębnionym
bnionym dla tego celu rachunku bankowym.

5.

Za datę dokonania płatności
ści roz
rozumie się datę obciążenia
enia rachunku bankowego Zamawiającego
Zamawiaj
kwotą
przelewu.

6.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszego zamówienia będzie
b dzie współfinansowane przez Uni
Unię
Europejską w ramach Europejskiego
opejskiego Funduszu Społecznego.
Społecznego
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§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu
Zamawiaj
12 miesięcznej gwarancji jakości
ci na dostarczone podr
podręczniki.
2. Termin gwarancji rozpoczyna się
si z dniem dostarczenia Zamawiającemu
cemu podrę
podręczników.
3. Zamawiający zobowiązany
zany jest niezwłocznie zawiadomi
zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wad lub braków
w podręcznikach.
podr czników, Wykonawca zobowi
zobowiązuje się do ich
4. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych podręczników,
wymiany w terminie 7 dni na nowe wolne od wad a w przypadku braku takiej możliwości
mo
zwrotu
uiszczonej za nie należności.
ści.
§6
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego
nienale
wykonania obowiązków
zków wynikających z niniejszej Umowy
Wykonawca zobowiązany
zany jest zapłaci
zapłacić Zamawiającemu kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
Zamawiaj
kary umowne:
a) za każdy rozpoczęty
ty dzień
dzie zwłoki w spełnieniu świadczenia,
wiadczenia, dla którego Strony ustaliły termin
realizacji – w wysokości
ści 0,5% ceny brutto,
b) z tytułu rozwiązania
zania umowy z przyczyn le
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% ceny
brutto.
3. Jeżeli
eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może
moż żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadachh ogólnych.
§7
1. Przyczynami rozwiązania
zania Umowy le
leżącymi po stronie Wykonawcy są w szczególno
szczególności:
a) stwierdzenie przez Zamawiającego
Zamawiaj
wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części,
cz
b) zwłoka w realizacji zamówienia przekraczająca
przekraczaj
10 (dziesięć)) dni kalendarzowych.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
okoliczno
powodującej, żee wykonanie Umowy nie le
leży
w interesie publicznym, czego nie można
mo
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzi
powzięcia wiadomości
ści o tych okolicznościach.
Wykonawca ma prawo żądać
żąda wyłącznie wynagrodzenia należnego
nego mu z tytułu wykonania cz
części
Umowy.

§8
1.

Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
Zamawiaj
do
przeniesienia na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień
uprawnie wynikających
cych z niniejszej Umowy, w tym
powierzenia realizacji części
ęści lub cało
całości przedmiotu umowy.
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§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
niniejsz umową mają zastosowanie obowi
obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa krajowego.
2. Zamawiający
cy nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre
treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
ść takich zmian wynika z
okoliczności,
ci, których nie moż
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają
wymagaj formy pisemnej pod rygorem nieważności.
żności.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku
zwi
z realizacją niniejszej umowy porozstrzygane bbędą polubownie,
a w przypadku braku takiej możliwości
mo
przez Sąd właściwy
ciwy dla siedziby Zamawiaj
Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono
dzono w dwóch jednobrz
jednobrzmiących
cych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ka
ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY
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