
 

 

2/BŻ/ZO/2019 
 

Załącznik nr 5 

do zapytania ofertowego 

- projekt umowy 

U M O W A 

nr /BŻ/ZO/2019 

 

zawarta w dniu… w Zamościu, pomiędzy: 

Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” z siedzibą w Zamościu, ul. Partyzantów 62, 22-400 

Zamość, NIP: 9223050123, REGON: 360189524 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000533475 

które reprezentują: 

Elżbieta Jędruszczak – Prezes Zarządu 

Karol Cyc – Wiceprezes Zarządu 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

 

a 

 

…. 

zwaną/ym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wyposażenia żłobka na potrzeby stowarzyszenia 

Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach 

realizacji projektu pt. „Bajkowy Żłobek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 

Rynek Pracy, Nazwa i numer działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa „Kalkulacja ceny oferty” załączona do oferty 

cenowej, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, a Zamawiający odebrać przedmiot zamówienia, 

według zestawienia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy wyposażenia będące przedmiotem umowy 

są fabrycznie nowe, nie mają defektów i wad wykonawczych, ani innych wynikających z 

innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta wyposażenia, które mogłyby się ujawnić 

podczas ich użytkowania.  

5. Wykonawca ponadto oświadcza, że całe wyposażenie będące przedmiotem zamówienia 

posiada atesty lub certyfikaty, zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny i 

posiadają oznakowanie CE a meble są dostosowane do wymagań ergonomii. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o 

których mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez 

zamawiającego - … na własny koszt. 



 

 

8. W przypadku niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia w czasie 

transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

§2. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

wymienionego w §1, w wysokości… (słownie:…) PLN łącznie z podatkiem VAT na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

2. Faktura płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na następujące dane: 

Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” 

ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość 

NIP: 9223050123, REGON: 360189524 

§3. 

Dostawa wyposażenia powinna nastąpić w wymaganym terminie do 10 czerwca 2019 r. 

§4. 

1. Wykonawca udziela … gwarancji na wyposażenie będące przedmiotem umowy. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę produktu, dostawę części zamiennych lub 

wymianę na nowy produkt jeśli naprawa nie jest możliwa. 

§5. 

W przypadku: 

1) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w §3 Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki; 

2) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie 14 dni Zamawiający odstąpi od umowy 

a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia wymienionego 

w §2 ust. 1. 

§6. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie 

mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej 

formie przeniesione na osoby trzecie. 

§7. 

Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy poddawane będą 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron umowy.

 

 

W Y K O N A W C A 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y 


