
 

 
 

Zawarta w dniu ________________________ w _______________________ pomiędzy:

 

Regionalne Centrum Wolontariatu

Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Rejestru Sądowego pod nr 0000244954

reprezentowanym przez: …………- Prezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”  

i 

__________________________________________________________________________________________

reprezentowaną(ym) przez: 

- ………………………………………………………………….

 

o treści poniższej: 

Na podstawie przeprowadzonego post

procedurze rozeznania rynku oraz 

przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w 

 

Wykonawca zapewnia że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu przedmiotu zamówienia.

1. Termin końcowy realizacji przedmiotu umowy ustala się 

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest 

 

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony:

- Wykonawcy: Magdalena Gwóźdź

- Zamawiającego: _______________________ tel. _______________________ mail: __________________

 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi:

brutto (w tym należny podatek VAT)   _________________________________ zł

(słownie  złotych: __________________________________________________________________) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 

niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, w zakresie rzeczowym określonym w Zapytaniu ofertowym

przyjętej oferty Wykonawcy.  

3. Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie  w okresie obowiązywania umowy.

  

Umowa dostawy  

Zawarta w dniu ________________________ w _______________________ pomiędzy: 

Regionalne Centrum Wolontariatu siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 36, 25-370

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego 

0000244954, NIP: 9591716805, REGON 260059470 

Prezesa Zarządu, 

__________________________________________________________________________________________
/firma, siedziba, NIP, REGON, organ rejestracyjny/ 

…………………………………………………………………. 

§ 1 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

 oferty złożonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

terminach wskazanych w Zapytaniu ofertowym. 

§ 2 

jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu przedmiotu zamówienia.

 

§ 3 

realizacji przedmiotu umowy ustala się na 31.03.2021 r.  

Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

 

§ 4 

zamówienia ustanawia się ze strony: 

Magdalena Gwóźdź tel. 41 362 14 12, mail: magdalenagwozdz3@gmail.com

Zamawiającego: _______________________ tel. _______________________ mail: __________________

§ 5 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 

brutto (w tym należny podatek VAT)   _________________________________ zł 

(słownie  złotych: __________________________________________________________________) 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie 

niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, w zakresie rzeczowym określonym w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym

Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie  w okresie obowiązywania umowy. 

 

Załącznik nr 4 

370 Kielce, wpisaną do 

Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego 

__________________________________________________________________________________________ 

ępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

złożonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu przedmiotu zamówienia. 

magdalenagwozdz3@gmail.com 

Zamawiającego: _______________________ tel. _______________________ mail: ____________________ 

(słownie  złotych: __________________________________________________________________)  

ust. 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie 

niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez 

, stanowiącym integralną część 



 

 
 
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo

Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

1. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zapytaniem ofertowym, 

ofertą Wykonawcy i umową w terminie 

dokumentuje się protokołem zdawczo 

wymaganiami Zamawiającego sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za datę podpisania 

odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania odbioru przez Zamawiającego.

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za 

zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń co zostanie potwierdzone w 

protokole podpisem Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni, licząc od daty ich doręczenia po spełnieniu 

wymogów, o których mowa w § 6

2. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

 

1. Strony postanawiają, iż obowiązu

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a. za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  za 

każdy dzień opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

c. za odstąpienie od umowy z przycz

wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odsz

do wysokości poniesionej szkody.  

5. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.

Wytycznych, tj. w przypadku gdy:

a. nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przed

zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami 

Pośredniczącymi, 

  

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

 

§ 6 

mawiający dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zapytaniem ofertowym, 

ofertą Wykonawcy i umową w terminie 3 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do jego siedziby. Odbiór 

dokumentuje się protokołem zdawczo - odbiorczym stwierdzającym prawidłową

wymaganiami Zamawiającego sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za datę podpisania 

odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania odbioru przez Zamawiającego.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy dokonana zostanie fakturą wystawioną po realizacji 

zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń co zostanie potwierdzone w 

protokole podpisem Zamawiającego.  

§ 7 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni, licząc od daty ich doręczenia po spełnieniu 

§ 6 umowy. 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

§ 8 

Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  za 

ienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umown

niesionej szkody.   

Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.

Wytycznych, tj. w przypadku gdy: 

nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian 

zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami 

 

odbiorczy podpisany przez 

mawiający dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zapytaniem ofertowym, 

od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do jego siedziby. Odbiór 

prawidłową dostawę, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Za datę podpisania 

odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania odbioru przez Zamawiającego. 

przedmiot umowy dokonana zostanie fakturą wystawioną po realizacji 

zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń co zostanie potwierdzone w 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 14 dni, licząc od daty ich doręczenia po spełnieniu 

nowią kary umowne. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  za 

ienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

cie stanowiącej 10 % 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

kodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych 

Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.5.2. pkt 22) 

miotu zamówienia na skutek zmian 

zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami 



 

 
 

b. nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

danych identyfikacyjnych, 

c. nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,

d. nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

e. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

przedmiotu umowy, 

f. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 

etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o 

zamówienie, ani na wynik postępow

g. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w 

granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.

1/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i 

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości za

2/ w przypadku, gdy łącznie spełnione są warunki:

łączna wartość zmian jest

i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

przypadku zamówień na usługi.

 

1. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze 

środków projektu nr RPSW.09.02.01

lokalnej” współfinansowanego z Europejskiego

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

2. Wykonawca wyraża zgodę na prze

realizacji Projektu. 

 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego.

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Zapytanie ofertowe. 

2. Oferta Wykonawcy z załącznikami.

 

……………………………………………….……. 

      Z a m a w i a j ą c y              

  

nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego, 

nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 

etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o 

zamówienie, ani na wynik postępowania, 

Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w 

granicach dopuszczalnych Rozdziałem 6.5.2. pkt 22) Wytycznych, tj.: 

1/ w przypadku gdy łącznie spełnione są warunki: 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, i  

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

gdy łącznie spełnione są warunki: zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a 

łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, 

iejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

przypadku zamówień na usługi. 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze 

RPSW.09.02.01-26-0002/19-00 pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności 

” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” (dalej: Projekt).  

Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości 

§11 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

regulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

Oferta Wykonawcy z załącznikami. 

……………………………………………….…….   ………………………..…………………………….

    W y k o n a w c a 

 

nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz 

nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 

etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o 

Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu projektu wynikające z przebiegu jego realizacji w 

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając  

mówienia określonej pierwotnie w umowie; 

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a 

mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, 

iejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze 

Współpraca na rzecz społeczności 

Regionalnego Programu 

kazanie jego danych instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości 

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 

regulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo zamówień 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. 

………………………..……………………………. 

 


