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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy 


UMOWA 
NR …………………………..

zawarta …………………………… w Rybniku pomiędzy:
Miastem Rybnik z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Bolesława  Chrobrego 2, zwanym 
w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……….…………………………………………………………………………………………
a przyjmującym zamówienie:
……….…………………………………………………………………………………………
(nazwa/imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………….……., 
(adres, NIP/PESEL)
zwanym dalej Wykonawcą.
 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
	Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu, dostawie i rozładunku 
w siedzibie Zamawiającego modeli „Makiety familoka” stanowiących pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu edukacji regionalnej i materiał promocyjny, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie 
z Opisem przedmiotu zamówienia i Ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załącznik do umowy.
	Termin wykonania usługi: od dnia zawarcia umowy do  

§ 2
Model „Makiety familoka” wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie jest warunkiem kontynuacji realizacji zamówienia. Zamawiający zatwierdzi model lub zgłosi uwagi 
do 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wszelkie uwagi Zamawiającego Wykonawca uwzględni do 3 dni roboczych i przekaże Zamawiającemu w tym terminie poprawioną wersję modelu, którą Zamawiający zatwierdzi do 3 dni roboczych po jego otrzymaniu.
§ 3
	Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi 
brutto ………………… zł (słownie ………………………………..), w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.
	Płatność nastąpi przelewem po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, na konto Wykonawcy określone na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

	Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


§ 4
	Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT, 
posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: …………………...
	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

§ 5

Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 
§ 6
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust.1,

za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia.
	Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez Zamawiającego. 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 7
	Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu  umowy ze strony Zamawiającego jest

Małgorzata Brachman Biuro Rewitalizacji i Komunikacji Społecznej, tel. 32 43 92 275 rewitalizacja@um.rybnik.pl, a w razie jej nieobecności osoba pełniąca zastępstwo.
	Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy 
jest ……………………., tel…………………..  e-mail: ………………………
	Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 8
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
§ 10
Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załączniki do umowy:
- Opis przedmiotu zamówienia,
- Oferta Wykonawcy z dnia ……………….. r. 
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