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Załączniknr2

Umowa nr......

Zawartaw dniu w Kielcach pomiędzy:

PolitechnikąŚwiętokzyską aI. Tysiąclecia Państwa Polskiego w7,25-314 Kielce, NlP- 657-000-97-74

reprezentowanąpżez:

zwanądalej ,,Zamawiającym" z jednej strony a

,.# potitecnnlta

ffi Śwlętoxrrysi<a
Unia Europejsr" [_-- -1l

Eufopejski Fundusz Sootecznv |_!i_|

reprezentowanym pżez:

zwaną dalej,,Wykonawcą' z drugiej strony

o treści następującej:

§1

Pzedmiotem umowy jest usługa przygotowania i pżeprowadzenia szkolenia z zakresu użytkowanie
podstawowych pzyrządów pomiarowych w ramaoh PĄektu nr POWR.03,05.00-00-Z224118 ,,Nowa jakość

kształcenia - podniesienie kompetencji studentów i'pracowników Politechniki Świętoklzyskiej", na

podstawie zapytania ofeńowego pżeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisanąw wytycznych

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spojności na lata 2014-2020.

§2

Pzedmiot umowy, o ktoĘ mowa w § 1 określa opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w zapytaniu

ofertowym.

§3

1. Wykonawca wykonujący pzedmiot umowy jest zobligowany do współpracy z kierownikiem projektu oraz innymi

pracownikami Zamawiającego, któlzy naleządo zespołu realizującego prolekt pn. ,,Nowa jakość kształcenla

- podniesienie kompetencji studentów ! pracowników Politechniki Świętoknyskiej',
2. Wykonawca swoje obowiązki wykonuje w miejscu wskazanym pzez Wykonawcę, który zapewni odpowiednie

warunki do właściwej realizacji umowy,

Umowę zawiera się na czas określony do dnia

§5

Do kontaktow w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony:

Wykonawcy:

Zamawiającego: .,..,........

§4
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§6

1

2,

§7

1. Strony postanawiają że rozliczenie za pzedmiot umowy dokonane zostanie fakturą/rachunkiem wYstawioną/m

po rea'izacli zamowtenia w terminie 14 dni oJ dnia złoienia na wskazany pzez wykonawcę numer rachunku

bankowego, wazzlistąobecności uczestników szkolenia, po spełnieniu wymogu, o ktorym mowa w ust 2'

2.Faktura/rachunekpodle"gazatwierdzeniupzezKierownikaprojektu.

3, Dniem dokonania zapłaiy jest dzień obciązenia rachunku zamawiającego,

§8

Wykonawca zobowiązany jest wykonywac nzeoli1|:::y terminowo i z nalezYtąstarannoŚcią a takŻe chronic

inieresy Zamawiającego w zakresie powiezonych czynnoscl

§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nastepujacych wYPadkach i wYsokoŚciach:

a) za nienalezyte wykonanie pzedmiotu un.o*, * *ysoro,ciiooo a z:akażdy stwierdzony pzypadek,

b) za odstąpienie oj umowy zpżyczyntezącycn po stronle Wykonawcy pzedmiotu umowy w wysokości 10%

,.r.#i[J'i',lr§;:U,lii,'j-rn..anie umowy rozumie nie wypełnienie PrzezWYkonawcę warunkow

;-:;'fl:l]lł§ XiTJJ:'iil5i',['j0oo oosztooowania uzupełniającego, przenoszącego wYsokoŚc kar

umownych do wysokoici zeczywiście poniesionej szkody,

§10

zmiana postanowień zawańej umowy moze nastąpic za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany,

§ 11

w razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd powszechny

właściwy dla siedziby Zamawiającego,

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsząumowąstosuje się odPowiednio PzePisY kodeksu cYwilnego'

§13

Umowęniniejsząsporządzasięw2egzemplazachpojednymegzemplarzudlakazdejzestronumowy'

l ntegralną częśc niniejszej umowy stanowią

;ffffi*.n.r;H;ń;rr*o*i.nL inie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
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Zapytanie ofeńowe z dnia,,,.....,,

Ofeńa Wykonawcy.

VUYKONAWCA ZAMAWlAJĄCY

Unia Europejrr" [l!]
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a)

b)
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