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Umowa nr  

Zawarta w dniu  w Kielcach pomiędzy: 

Politechniką  Świętokrzyską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce, NIP- 657-000-97-74 
reprezentowaną  przez: 

zwaną  dalej Zamawiającym" z jednej strony, a 

reprezentowanym przez: 

zwaną  dalej Wykonawcą" z drugiej strony, 

o treści następującej: 

Przedmiotem umowy jest usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia 
umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu 
nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej", na podstawie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przedmiot umowy, o której mowa w 1 określa opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w zapytaniu 
ofertowym. 

1. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy jest zobligowany do współpracy z kierownikiem projektu oraz innymi 
pracownikami Zamawiającego, którzy należą  do zespołu realizującego projekt pn. Politechnika 
Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni gospodarczej". 

2. Usługa zostanie wykonana w siedzibie Zmawiającego, który zapewni odpowiednie warunki do właściwej 
realizacji umowy. 

Umowę  zawiera się  na czas określony do dnia 31.11.2020 r., 

Etap I - Grupa 1 i Grupa 3 w terminie od 15.09.2020 r. do 31.10. 2020 r. 

Etap II - Grupa 2 i Grupa 4 w terminie od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r. 
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Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się  ze strony: 

Wykonawcy:  

Zamawiającego:  

Fundusze 
Europejskie Rzeczpospolita 

Polska 
FoIitechnika 
Swiętokrzyska 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Społeczny 

1. Wynagrodzenie, za realizację  przedmiotu umowy wynosi: 
Ogółem kwota brutto  
(słownie złotych:  

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, jest ceną  za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie 
niezbędne koszty związane z realizacją  zamówienia i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą/rachunkiem wystawioną/m 
po realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia na wskazany przez Wykonawcę  numer rachunku 
bankowego, wraz z listą  obecności uczestników szkolenia, po spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 2. 

2. Faktura/rachunek podlega zatwierdzeniu przez Kierownika projektu. 
3. Dniem dokonania zapłaty Iest dzień  obciążenia rachunku Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać  przedmiot umowy terminowo i z należytą  starannością, a także chronić  
interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł  za każdy stwierdzony przypadek, 
b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w poszczególnych etapach, o których mowa w 4 

w wysokości 100 zł  za każdy dzień  opóźnienia, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy w wysokości 

10% wartości brutto zamówienia. 
Zamawiający przez nienależyte wykonanie umowy rozumie nie wypełnienie przez Wykonawcę  warunków 
określonych pkt. IV zapytania ofertowego. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiiającego, przenoszącego wysokość  kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10 

Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić  w sytuacjach przewidzianych w zapytaniu ofertowym 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 przepisy kodeksu cywilnego. 

13 

Umowę  niniejszą  sporządza się  w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron umowy. 

Integralną  część  niniejszej umowy stanowią: 

a) Zapytanie ofertowe z dnia  

b) Oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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