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Załączniknr2

Umowa nr......

Zawartaw dniu w Kieleach pomiędzy:

Politechniką Świętokzyską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 ,25-g14 Kietce, NlP- 657-000 -97-74
reprezentowanąWzez:

zwaną dalej ,,Zamawiającym" z jednej strony, a

rep rezentowa nym przezi

...'..............

zwanądalej,,Wykon awcą" z drugiej strony,

o treści następującej:

§1

Przedmiotem umowy jest usługa konsultacji eksperckich, dotyczących aplikowania, realizacji i rozliczania
Projektów unijnych adresowanych do uczelni wyższych - ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Projektu nr POWR.O3.o5.oo-go-z224l18
,,NoWa jakoŚĆ kształcenia podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki
ŚwiętokzYskiej", na podstawie zapytania ofeńowego przeprowadzonego zgodnie z wlĄcznymi
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oróz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

§2
Przedmiot umowy, o kórym mowa w § 1 określa opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w zapytaniu
ofertowym,

§3
1. WYkonawca wykonujący pzedmiot umowy jest zobligowany do współpracy z kierownikiem projektu oraz

innymi pracownikami Zamawiającego, którzy należą do zespotu realizującego projekt ,,Nowa jakośó
kszlałcenia - podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej",

2. Usługa zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego, który zapewni pomieszczenia odpowiednie dla
Prawidłowej realizacji umowy i zgodnie z szczegołowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w
zapytaniu ofertowym,

§4
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 30,11.2022 r,

§5

Do konlaktów w realizacji zamówienia uslanawia się ze strony:
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Wykonawcy:

Zamawiającego:

§6

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy pąsługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie

.. brutto

(słownie złotych........ ..........) zajednągodzinę świadczonych usług.
2. Wynagrodzenie o którym rnowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

. §7 \

1, Strony postanawiają ,że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie w okresach miesięcznych na

Podstawie faktury/rachunku obejmującej iloczyn faktycznie zrealizowanych w danym miesiącu godzin oraz
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1

2. Wykonawca w,azzfaktury'rachunkiem zobowiązany jest paedstawić zestawienie fakĘcznie
zrealizowanych godzin oraz protokolpotwierdzający nalezyte wykonanie usługi. :

3. ZamawiĄący ma obowiązek zapłaĘ faktury/rachunku w terminie 14 dni od dnia złożeniana wskazany przez
Wykonawcę numer rachunku bankowego, po spetnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 2 i 4.

4. Fakura/rachunek podlega zatwierdzeniu przez Kierownika projektu,

5. Dniem dokonania zapłaĘ jest dzień obciązenia rachunku Zamawiającego.

_§8
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umow}'terminowo i z należytą starannością , alauie chronić
interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności,

§9

1, Wykonawc azapłaciZamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł zakażdy stwierdzony przypadek,
b) za przekroczenie terminu w udzielaniu konsultacji eksperckich oraz interpretowaniu obowiązujących

przepisów w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości 100 złza kazdy dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy z plzyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy w wysokości

10% wartości brutto zamówienia.

ZamawiĄący przez nienależyte wykonanie umowy rozumie nie wypełnienie przez Wykonawcę warunków
określonych pkt. ll zapytania ofeńowego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić'zazgodąobu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany

§11

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§12
W sPrawach nieuregulowanYch niniejszą umową stosuje się odpowiednio pzepisy kodeksu cywilnego,

. §13
Umowę niniejszą sPorządzasię w 2 egzemplazach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.
lntegralną część niniejszej umowy stanowią;

a) Zapytanie ofertowe z dnia..,.,.,,..,
b) Ofefia Wykonawcy. 

!
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