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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 18/EOG/2015 
       

Wzór umowy 
 

UMOWA NR…../EOG/2015 
 
 
Zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 18/EOG/2015 związanego 
z realizacją zadania, będącego częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na 
rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta 
z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  
 
Umowę zawarto w dniu …………....2015 r. w Warszawie pomiędzy: 
Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, 
ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa,  
NIP: 821-10-04-298,  
KRS 0000107301 reprezentowanym przez: 
Dominika Krupińskiego  – prezesa,   
Monikę Stefaniak – koordynatora projektu 
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 
a 
……………………………………………………...…………. 
z siedzibą ………………………………….…………….. 
NIP:....................., REGON ……………………. 
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez …………………………….., 
o następującej treści: 

        
    §  1  

Przedmiotem niniejszej umowy jest Wydanie pakietu edukacyjnego, zgodnie z 
przedstawioną przez Wykonawcę ofertą z dnia ............... 2015 oraz zgodnie z zapytaniem 
ofertowym Zamawiającego nr 18/EOG/2015 z dnia 16.03.2015 r. – stanowiącymi integralną 
część umowy. 
 

§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę 
brutto: ..................... (słownie brutto:......................) 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 
wskazany na dostarczonej fakturze VAT lub rachunku w terminie 30 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i podpisaniu protokołu odbioru. 

2. Cena o której mowa w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z warunkami niniejszej 
umowy w tym dostawa.  

§ 3 

1. Termin realizacji zadania ustala sie na dzień 15 kwietnia 2015 r. 
2. Odbiór prac nastąpi protokolarnie. 
3. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby  Zamawijącego 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu wykonanej usługi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną pracę zgodnie z zasadami wiedzy 

i techniki, obowiązującymi przepisami i bezpośrednimi uzgodnieniami między stronami. 
3. Ze strony Zamawiającego do dokonywania uzgodnień i nadzoru pracy upoważniona jest 

Monika Stefaniak (pola@bocian.org.pl), ze strony Wykonawcy do dokonywania uzgodnień 
i nadzoru pracy upoważniony/na  jest ....................................... 

 

§ 5 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy określonego w par. 2 ust. 1 
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 2% łącznego 
umownego wynagrodzenia brutto określonego w par. 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 5% łącznego 
umownego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie 
będzie trwało dłużej niż 14 dni. 

2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego 
określonego w par. 4 ust. 1. 

3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych 
z należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie z uwzględnieniem przepisów 
Kodeksu cywilnego.  

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w m.in. n/w przypadku: 

a. nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno – prawnych –
poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów - (podatek VAT) w 
trakcie realizacji umowy, 

b. zmiany personaliów osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, zmian 
siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany numeru konta Zamawiającego lub 
Wykonawcy,  

c. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

d. zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

e. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się 
przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej. 
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2. Zmiany w umowie wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 
 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe: 
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Spory powstałe w związku z obowiązywaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

Właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

§8 
Załączniki: 
 
 

1. Zała ̨cznik nr 1 - zapytanie ofertowe 18/EOG/2015 
2. Zała ̨cznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia …………………… 

 

             

              ZAMAWIAJĄCY 

          

             WYKONAWCA 

 
 
 
 

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

 


