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UMOWA NR …/2021/UM/WW2021-2022
zawarta w dniu ………….. r. we Wrocławiu
pomiędzy:
Fundacją PRESTO, ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław, NIP 8952202614, REGON 382614750
reprezentowaną przez Joannę Cegielską-Kędzia
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………….
reprezentowaną przez …………………………………
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:

Preambuła
1. Niniejszą umowę Strony zawarły w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr ………….. z dnia….. .
2. W/w postepowanie zostało przeprowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych
o wartości do 130 000 zł i nie miały do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach zadania pn.
Wyprawka Wrocławska 2021-2022 – numer umowy o dofinansowanie …………………… z dnia ……………
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zamówienia , którego przedmiotem jest „Wykonanie
i dostawa plansz z magnesami do Wyprawki Wrocławska 2021 - 2022 ” w okresie od ……….. do dnia
31.12.2022r. obejmujących w szczególności:
a)
wykonanie maksymalnie 24 000 kompletów składających się z 6 magnesów i 1 planszy obrazkowej;
b)
sukcesywną dostawę w/w kompletów do siedziby Zamawiającego zgodnie ze zgłaszanym przez
niego zapotrzebowaniem;
2. Treść zapytania ofertowego, o którym mowa w Preambule stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania i wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania.
2. Zamawiający zapotrzebowanie na dostawę przedmiotu zamówienia zgłaszał będzie na adres mailowy
Wykonawcy wskazany do kontaktu w formularzu oferty. W treści wskaże liczbę kompletów do dostarczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie, etapowo zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego
dostarczać przez okres trwania niniejszej umowy poszczególne partie przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać elementy przedmiotu umowy raz w miesiącu w ilości wskazanej
w zamówieniu, średnio 1000 szt. kompletów w miesiącu.
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5. Zamawiający może zgłosić żądanie więcej niż jednej dostawy w miesiącu lub odłożyć realizację
zamówienia w czasie, co uzależnione będzie od jego zapotrzebowania.
6. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w sytuacji gdy :
a) dostawa jest niezgodna ze złożonym zamówieniem;
b) dostawa jest uszkodzona lub posiada wady, które uniemożliwiają jej wykorzystanie;
c) dostarczono dostawę poza godzinami pracy Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy, do chwili dokonania
odbioru przez Wykonawcę.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi wady dostawy, które nadają się do usunięcia
wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin na ich usunięcie. Za nakłady poczynione na usunięcie wad
wynagrodzenie nie przysługuje.
9. Jeżeli stwierdzone podczas odbiory wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo
do odstąpienia od niniejszej umowy.

§3
Wykonawca oświadcza, że jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.

§4
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia w maksymalnej wysokości ………………………… , tj. kwoty wskazanej w formularzu ofertowym.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wypłacane będzie według warunków
wskazanych w treści oferty złożonej w zapytaniu ofertowym i nie przekroczy wskazanych tam wysokości.
3. Całkowita wartość zamówienia brutto wynosi …………………….…
4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowe i terminowe dostarczenie przedmiotu
zamówienia do Zamawiającego oraz faktury VAT.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po dokonaniu weryfikacji kompletności dostawy.
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty weryfikacji kompletności dostawy,
przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.
7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie powyżej 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury
VAT, tylko i wyłącznie w przypadku kiedy Zamawiający nie otrzyma terminowo środków finansowych
w ramach umowy, o której mowa w preambule.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od ……………... do 31.12.2022r.
§6
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
a) z upływem czasu, na jaki była zawarta;
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b) na mocy porozumienia stron;
c) wypowiedzenia przez każdą ze stron z 14-dniowym okresem wypowiedzenia;
d) z przesłanki § 2 pkt 9.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności braku terminowych
dostaw.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał
dostęp przy realizacji niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
1) jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących
po jego stronie – w wysokości 30% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy;
2) w razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 50% kwoty wskazanej w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;
3) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia tj. przekroczenia terminu dostawy –
w wysokości 0,5 % kwoty wskazanej w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;
2. Zapłata w/w kar umownych nie wyłącza dochodzenia dalszych roszczeń w drodze postępowania
sądowego, w szczególności gdy powstała szkoda przewyższa wartość kary umownej.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany mniejszej umowy wymagają pisemnego oświadczenia obu stron pod rygorem
nieważności.
3. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy, w tym również odsetek za opóźnienie płatności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Zamawiający

________________________________
Wykonawca

