
 

 

Załącznik nr 2 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1.W.2021 

 

 

UMOWA nr...................... 
 

Zawarta w dniu …………………….. w Lęborku  pomiędzy: 

………………………………………………… 

NIP: …………………………………………. 

Regon: ……………………………………… 

reprezentowanym przez ……………………….. 

zwanym dalej  „Odbiorcą” 

a 

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

z siedzibą w …………………………… ul. …………………………..………………… 

reprezentowanym przez: 

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

posiadającym REGON: …………………….., NIP: ……………………………………, 

zwanym dalej „Dostawcą” 

 

w rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru Dostawcy w wyniku zamówienia udzielanego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Odbiorca powierza a Dostawca zobowiązuje się do realizacji Dostawy materiałów na zajęcia 

dla uczestników Klubów Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach 

projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój 

usług społecznych 

 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa materiałów na zajęcia dla uczestników Klubów 

Rodziny w Nowej Wsi, Obliwicach i Chocielewku w ramach projektu pn. „Wsparcie 

funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym” zgodnie ze złożoną 

ofertą Dostawcy, na warunkach ustalonych niniejszą umową.  

2. Dostawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu dokonania 

pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze 

strony Zamawiającego (protokół zdawczo-odbiorczy). 

3. W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany 

zagospodarować na własny koszt. 

5. Dostawca w dniu podpisania umowy poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy, 

zgodnie z terminem dostawy określonym w § 3 ust.2 niniejszej umowy. 

 



 

 

§ 3 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów odpowiednim (dostosowanym do 

asortymentu) środkiem transportu, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport  

i magazynowanie wraz z wyładunkiem i wniesieniem na własny koszt i ryzyko, własnymi 

siłami, w odliczonych ilościach, kompletny i zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.  

2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie pod adres: Biuro Projektu Fundacja Lokalna  

(I piętro), ul. Dworcowa 8, 84-300 Lębork w terminie nie dłuższym niż ……. dzień 

roboczy/-e/-ych (od dnia podpisania umowy). 

3. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokona 

osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego na podstawie pisemnego odbioru końcowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego /bez uwag/ 

 

§ 4 

1. Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wynosi ……………. zł brutto, 

słownie: .......................................................złotych,………………………………….... /100, 

wg ceny określonej w ofercie. 

2. Należność przysługująca Dostawcy z tytułu niniejszej umowy będzie określona na podstawie 

cen jednostkowych (zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego nr 1.W.2021) oraz ilości faktycznie dostarczonego przedmiotu umowy. 

3. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie uregulowana w formie przelewu na 

rachunek bankowy Dostawcy w oparciu o fakturę VAT lub Rachunek, wystawione przez 

Dostawcę w terminie 30 dni, od daty dostarczonej poprawnie wystawionej fakturze/rachunku 

oraz protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przedmiotu umowy.. 

4. Faktura/rachunek za dostawę materiałów wystawiona będzie na Fundacja Lokalna 84-300 

Lębork, Pogorzelice 6, NIP: 841-172-66-59, REGON: 385118016. 

5. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

 

 

§ 5 

1. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być oryginalne, profesjonalne  

i fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak 

również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane, nie 

powystawowe, nie regenerowane. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie 

produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych 

opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu 

2. Odbiorca obowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy o stwierdzeniu wad towaru 

w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia. 

3. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w ciągu 2 dni od daty jej 

zgłoszenia. 

4. Wybór sposobu reklamacji należy do Odbiorcy. 

5. Koszty reklamacji pokrywa Dostawca. 

 

§ 6 

1. Jeżeli zwłoka w realizacji zamówienia przekroczy 3 dni kalendarzowe Odbiorca może od 

umowy odstąpić bez wyznaczenia terminu dodatkowego do realizacji umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 



 

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne  

z następujących tytułów: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia Dostawca zapłaci Odbiorcy karę 

umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, po upływie terminu określonego  

w § 3 ust.2 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad po upływie terminu określonego w  § 2 ust.5i § 5 ust.3umowy 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w 

przypadku niedostarczenia w terminie całości przedmiotu zamówienia wynosi 25 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10% 

wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

2. Kary umowne zostaną potrącone przez Odbiorcę z faktury/rachunku wystawionego przez 

Dostawcę, na co Dostawca wyraża zgodę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych wg zasad określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo  dla siedziby Odbiorcy. 

 

§ 9 

Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do momentu terminu dostawy określonego  

w§ 3 ust.2 niniejszej umowy i przyjęcia towaru przez upoważnionego przez Zamawiającego 

Przedstawiciela.  

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Dostawca, a drugi Odbiorca. 

 

 

ODBIORCA       DOSTAWCA    

 


