Umowa nr …………

Postępowanie nr …………….

zawarta w Olsztynie dniu ……………… roku w Olsztynie pomiędzy:
Gminą Olsztyn – Przedszkolem Miejskim nr 24 w Olsztynie, ul. Żołnierska 37, 10-560 Olsztyn, NIP:
7393847026, reprezentowaną przez: Dyrektor – Jadwigę Marszałek, na podstawie pełnomocnictwa
nr 125108.07.2016 zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………….., …………………………., NIP …………………………….., zwanym dalej „ Wykonawcą”,
reprezentowanym przez ……………………………………………,
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy także Stronami.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta na podstawie regulaminu zamówień publicznych
do 30.000 euro Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: ……………………………………………………….…………………… w ramach projektu
„Pewny start na dobry początek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia ………………………..
4. Szczegółowe terminy (harmonogram) zostaną ustalone przez Wykonawcę i koordynatora przedszkola.
§2
Warunki realizacji
1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
a) przygotowania programu ……………………………………………………..;
b) określenia tematu zajęć danego dnia;
c) potwierdzenia liczby obecnych dzieci, miejsca i godziny spotkania;
d) przeprowadzenia z należytą starannością działań będących przedmiotem umowy;
e) zapewnienia wykwalifikowanej kadry;
f) przestrzegania podstawowych procedur;
g) uzupełnienia wskazanej przez zamawiającego dokumentacji projektu.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną kadrą do
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawcy do których zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 847 ze zm.) zobowiązani są do
prowadzenia ewidencji godzin realizacji zlecenia i przedłożenia jej wraz z rachunkiem lub fakturą.
§3
Prawa autorskie
Jeżeli do realizacji zamówienia lub w trakcie realizacji zamówienia niezbędne będzie wytworzenie przez
Wykonawcę utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych,
to na podstawie odrębnej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe do wszelkich wytworzonych utworów.
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§4
Ochrona danych osobowych
Zamawiający nie powierza Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, w tym prawa do wykorzystania
wizerunku uczestników projektu „Pewny start na dobry początek”.
§5
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty brutto …………………… (słownie wartość brutto:
………………………………………………).
3. Wynagrodzenie zawiera w sobie wszystkie koszty wynikłe z tytułu realizacji umowy i nie podlega
zmianie w czasie obowiązywania umowy.
§6
Warunki płatności
1. Wykonawca, określone w § 5 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie wystawionego faktury/rachunku,
po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru, podpisanym przez obie
strony.
2. Termin zapłaty faktury/rachunku ustala się do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku wraz z odpowiednim protokołem.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż wynikający
z zapisów ust. 3 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków finansowych lub weryfikacji przez
Instytucję Zarządzającą przedkładanych przez Zamawiającego wniosków o płatność, ale nie dłuższym
niż 7 dni od przekazania środków przez Instytucję Zarządzającą.
§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, niezależnie od przypadków określonych
w Kodeksie Cywilnym, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy.
§8
Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na
inny podmiot, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – (1) dla Zamawiającego
i jeden (1) dla Wykonawcy.
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Załączniki do umowy:
1. Opis przedmiotu zamówienia
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