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Załącznik nr 3 

Umowa nr ________ 

 

Zawarta w Bierawie w dniu __________ r. pomiędzy Gminą Bierawa, mającą siedzibę w Urzędzie 

Gminy Bierawa przy  ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa zwaną dalej w tekście umowy  

Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

 

Krzysztofa Ficonia – Wójta Gminy Bierawa 

a 

 

reprezentowane przez: 

 

zwanym w dalszej części Dostawca,  

o następującej treści: 

 

§1 

 

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawca przyjmuje  

do wykonania zadanie pn.: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych I, II 

– szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka, tj. 
1) Szkolenie – praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi. 

2) Szkolenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających 

nabywaniu przez dzieci kompetencji kluczowych. 

2. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia  

w zakresie  pracy z dzieckiem z problemami zdrowotnymi oraz szkolenia  w zakresie 

stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

kompetencji kluczowych zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest:  

Szkolenie I: Publiczne Przedszkole w Bierawie, ul. Dąbrowy 4 Bierawa 

Szkolenie II: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu, ul. Szkolna 5 Stare Koźle 

4. Termin realizacji: od 1 kwietnia do 31 maja 2020r.,  zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

§2 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie zapytaniem ofertowym 

oraz wybraną ofertą Dostawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie 

wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe: 

1) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych I – szkolenie  

dla nauczycieli –praca z dzieckiem z problemami zdrowotnymi na kwotę:  ________ 

zł netto plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę _______ zł brutto.  
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2) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych II – szkolenie  

dla nauczycieli – stosowanie metod i form organizacyjnych sprzyjających nabywaniu 

przez dzieci kompetencji kluczowych na kwotę:  _________ zł netto plus należny 

podatek VAT, co stanowi kwotę ________ zł brutto. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane 

z  wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§3 

 

1. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy podany  

na fakturze. 

2. Faktura wystawiona będzie po dostarczeniu przez Dostawcę przedmiotu umowy  

do Zamawiającego oraz dostarczeniu do Zamawiającego listy obecności  

wraz z bezuwagowym protokołem wykonania usługi.  

3. Dopuszczalne są faktury częściowe za realizację kolejnych szkoleń, płatne 100%. 

 

§4 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

2.1. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego 

wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy za każdą godzinę zwłoki. 

2.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości  

10 % wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy. 

2.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie 

Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary 

umowne Dostawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

 

§5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty oraz określa następujące warunki takiej zmiany tj.: 
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 powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych  

dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania 

umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 

 jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, 

techniczna, eksploatacyjna). 

 

§7 

 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach; 1 dla Dostawcy i 2 dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

___________________         ___________________ 

     Dostawca        Zamawiający 

 


