
 
 
6/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 zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny w ramach adaptacji 

pomieszczeń wynajmowanego lokalu do wymagań przeciwpożarowych oraz higieniczno-

sanitarnych z przeznaczeniem na żłobek na potrzeby 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 oraz zestawienie stolarki drzwiowej, których kopia stanowi załącznik do niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i 

doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je 

wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

§2. 

Strony zgodnie ustalają termin wykonania zamówienia na 14 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy. 

§3. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

wymienionego w §1, w wysokości… (słownie:…) PLN brutto. 



 
2. Faktura wystawiona będzie w ciągu 7 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego. 

3. Płatność faktury nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na następujące dane: 

Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” 

ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość 

NIP: 9223050123, REGON: 360189524 

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 

dodatkowe bez uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

§4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych 

zgodnych z zakresem prac ujętym w zapytaniu ofertowym. 

2. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty, atesty, być zgodne z kryteriami 

określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie 

ustalono Polskiej Normy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas trwania umowy wszystkie 

pomieszczenia, w których mają być wykonywane umówione prace, a także pomieszczenie 

sanitarne, wodę, prąd i światło. 

4. Wykonawca udzieli… letniej gwarancji na całość zamówienia. 

§5. 

W przypadku: 

1) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w §2 Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 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 §3 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 


