
numer sprawy: FZP.ZP.271.26.2012
Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
dla dostawcy materiałów dydaktycznych i materiałów biurowych 

w projekcie pn. 
 „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

zawarta w dniu ……………………..2012 w Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Kawęczyn 
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn, reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Kawęczyn Pana Jana Nowaka
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…
zwanym dalej Wykonawcą, 

wybranym  w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  nr  …............ o  udzielenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest  dokonanie  przez  Zamawiającego  zakupu  u  Dostawcy materiałów 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz materiałów biurowych związanych z 
obsługą administracyjną projektu  w ramach projektu  pt.:  „Nasze dzieci – nasza przyszłość – 
projekt  dla  szkół  Gminy  Kawęczyn” (zwanego  dalej  Projektem)   w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji   w 
regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji  oraz  zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych”, zwanej dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z zapisami 
SIWZ i złożonej oferty, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.

§ 2
1. Cena brutto dostawy, określonej w § 1 wynosi …………. zł, słownie: 
……………………………………………………….., w tym:
a). Cena brutto za materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć wyrównawczych wynosi....... zł 
(słownie:.........................................................)
b). Cena brutto za materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dla 
dzieci uzdolnionych wynosi....... zł (słownie:.........................................................)
c). Cena brutto za materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć  w Programie Osobistej Asysty dla 
dzieci niepełnosprawnych wynosi................... zł

(słownie: ..................................................................................................)
d).Cena brutto za materiały biurowe związane z obsługą administracyjną projektu 
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wynosi................... zł (słownie: ...........................................................)

2. Ceny są zgodne z ofertą z dnia …………………….. r., stanowiącą integralną część 
umowy (załącznik do umowy) 

§ 3
1. Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy  –  materiały  dydaktyczne  i 

materiały biurowe w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
2. Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy do  Zamawiającego,  zgodnie  z 

załącznikiem do umowy.
3. Dostawca ponosi koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy.
4. Dostawca  wystawi  fakturę  na  Gmina  Kawęczyn,  Kawęczyn  48  62-704  Kawęczyn  NIP 

668-187-54-86 w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający  dokona  za  dostarczone  materiały  dydaktyczne  i  biurowe  zapłaty  na 

przedstawiony w fakturze rachunek w ciągu 14 dni od daty odbioru faktury i potwierdzenia 
protokołu odbioru zamówienia. Kupujący zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zapłaty 
za dostawę na wypadek opóźnienia w przepływie transz związanych z realizacją projektu, 
którego dostawa dotyczy.

§ 4
2. W przypadku nie wywiązania się z ustalonego terminu i sposobu dostarczenia przedmiotu 

umowy Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 0,5% ceny umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia.

3. W przypadku błędów ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy 
Zamawiający nalicza karę Dostawcy za każdy dzień opóźnienia 0,5% ceny umowy brutto od 
daty wezwania do usunięcia błędu.

4. W przypadku odstąpienia  od umowy z  przyczyn,  za  które nie  odpowiada Zamawiający, 
Dostawca zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 20%.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  nie  odpowiada  Dostawca, 
Zamawiający zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 20%.

§ 5
1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy, strony 

poddają  pod  rozstrzygnięcie  sądu  powszechnemu  miejscowo  właściwego  dla 
Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 6
Zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  i  będą  dopuszczalne 
wyłącznie w granicach unormowanych przepisami kodeksu cywilnego.

§ 7
Przedstawiciele  Zamawiającego  i  Dostawcy wyszczególnieni  we  wstępie  do  niniejszej  umowy, 
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oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej 
umowy.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału.

Zamawiający: Dostawca:
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