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Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty na 
organizację spotkań informacyjnych i edukacyjnych 
 
 

 

 UMOWA nr RR-II……../2016  
na organizację spotkań informacyjnych  i edukacyjnych  

 

 

Zawarta w Rzeszowie, w dniu ............................................ 2016 r. pomiędzy: 

Województwem Podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie,  aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 

35-010 Rzeszów  NIP 813-33-15-014,  REGON: 690581324, reprezentowanym przez 

…………………………………………, zwanym dalej zamawiającym,  

a ……………………….. z siedzibą przy ul. …………………… zarejestrowaną w ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………….. pod numerem 

……………., zwanym w dalszej części umowy wykonawcą, 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

 

§ 1 

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata  

2014-2020, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 

euro, zamawiający zamawia u wykonawcy, a wykonawca zobowiązuje się do organizacji 

spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców w ramach Konkursu dotacji oraz 

organizacji spotkań edukacyjnych w zakresie rewitalizacji zgodnie z zapisami 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącego załącznik nr 1 do 

umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy, w tym do: 

a) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za obsługę, kontakty i koordynację organizacji 

spotkań informacyjnych, 

b) przygotowania w porozumieniu z zamawiającym projektu plansz informacyjnych dot. 

organizowanych spotkań oraz ich ekspozycji w miejscu wskazanym przez 

zamawiającego,  

c) świadczenia usługi gastronomicznej,  

d) konsultowania, wprowadzania wszystkich uzgodnionych uwag zgłaszanych przez 

zamawiającego do przedstawionych usług/produktów będących przedmiotem 

zamówienia,  

e) dostarczenia własnym transportem do miejsca organizacji spotkań informacyjnych 

wszystkich produktów, będących przedmiotem zamówienia, 

f) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających 

normy jakości produktów spożywczych. 
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2. Zadanie zrealizowane zostanie w dwóch etapach:  

1) etap I – organizacja spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców w ramach Konkursu 

dotacji: 15, 16 grudzień 2016 r.; 

2) etap II – organizacja spotkań edukacyjnych w zakresie rewitalizacji: 13, 20, 21 

grudzień 2016 r. 

§ 3 

 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 2 wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………….. (słownie: ………………………………………………………………….) brutto,  

płatne w częściach:  

a) część I za wykonanie etapu I, tj. brutto ………….. zł (słownie: ……… złotych 00/100); 

b) część II za wykonanie etapu II, tj brutto …………. zł(słownie: ……..….złotych 00/100). 

2. Cena obejmuje wszelkie koszty za czynności określone w § 2 oraz podatek od towarów 

i usług VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch transzach, po wykonaniu etapu I umowy  oraz 

po wykonaniu etapu II umowy przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni, licząc 

od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez wykonawcę na 

podstawie protokołów odbioru usługi (po jednym za każdy etap) podpisanego przez 

Dyrektora/ Z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego., odpowiednio po 

wykonaniu I i II etapu. 

4. Wynagrodzenie wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata  

2014-2020. 

5. Warunki płatności: 

a) Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem 

z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty 

należności rozumie się datę złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu 

„polecenie przelewu” – o ile na koncie znajdować się będą niezbędne środki na 

pokrycie polecenia. 

b) Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur jest: Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 3 umowy, bez zastrzeżeń. 

c) Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania umowy, niewłaściwego wykonania umowy lub odstąpienia od 

umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca 

zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości 

przedmiotu umowy. 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 
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§ 6 

1. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, 

a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 7 

Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed właściwym sądem 

powszechnym w Rzeszowie. 

§ 8 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 9 

Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający                                                   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

 


