
                                                  

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      
„Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY Nr  
NA ŚWIADCZENIE USŁUG – ORGANIZACJA WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH W PROJEKCIE  

 „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” 
 

zawarta w dniu  …………………………..……….. 2013r.  w Kluczewsku pomiędzy:  

Gminą Kluczewsko (NIP 609-000-36-13, REGON: 590648050) z siedzibą:  

29-120 Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, reprezentowaną przez: 

Pana Rafała Pałkę- Wójta Gminy Kluczewsko 

przy kontrasygnacie: 

Pani Aleksandry Kuzdak – Skarbnika Gminy Kluczewsko 

zwaną dalej: Zamawiającym 
a 

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

 

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

 

................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą - w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonym. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług –organizacja wyjazdów edukacyjnych   

Zakres zamówienia według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

§ 2 

Usługi –organizacja wyjazdów edukacyjnych będące przedmiotem umowy są organizowane w ramach 

projektu pn. „AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” realizowanego na podstawie umowy nr: 

UDA-POKL.09.01.02-26-123/13-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do zorganizowania 3 wyjazdów 1 dniowych 

według harmonogramu ustalonego z koordynatorem projektu i koordynatorami szkolnymi.  

§ 4 

Wykonawca zabezpieczy usługę opiekuńczą, gastronomiczną podczas wyjazdów dla danych grup 

przewidzianych w zadaniach 1,2,3. 

 

§ 5 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z postanowieniami określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przedmiotowego postępowania Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy cenę brutto w wysokości: 

 

 

………………................…………………………………………………………………………………………………………………..…… zł   

 

słownie:................................................................................................................................................zł). 
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§ 6 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 5 umowy w wysokości 100 % na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę po powrocie dzieci  

z wyjazdu, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki zawarte w umowie i w SIWZ. 

Dopuszcza się częściowe rozliczanie usługi poprzez wystawienie faktury, po każdym 

przeprowadzonym wyjeździe, jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki zawarte w umowie i w 

SIWZ. 

§ 7 

Opieka i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci spoczywa na wychowawcach 

sprawujących opiekę nad grupą. 

§ 8 

W przypadku jakichkolwiek szkód powstałych z winy uczestników np. zniszczeń, dewastacji, kradzieży, 

itp. odpowiedzialność materialną ponoszą osoby sprawujące opiekę nad grupą. 

§ 9 

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 

umownego wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania umowy zgodnie z ofertą. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego mu wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  

z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych w przypadku kontroli instytucji 

do tego uprawnionych.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 

powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


