Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
UMOWA (wzór)
zawarta w Krakowie w dniu……………………………2018 r. pomiędzy:
Małopolską Izbą Rolniczą, z siedzibą: os. Krakowiaków 45a/15, 31-964 Kraków, NIP 676-1972-228, REGON 351310527, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Ryszarda Czaickiego – Prezesa Zarządu MIR.
2. Henryka Dankowiakowskiego – Dyrektora MIR.
a
……………………………………………………………………………………..
NIP ………………………………
REGON ………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez: ………………….

§1
1.

2.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
schematu II „Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja
działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020” – Pomoc Techniczna Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Niniejsza umowa została zawarta z uwzględnieniem przepisów zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. z sprawie
wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz
warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018
poz. 396).
§2

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja wyjazdu szkoleniowego dla 30 osób do
Mołdawii.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w załączniku do niniejszej umowy oraz harmonogramem ustalonym
między Stronami.
3. Liczba osób przewidziana w wyjeździe wynosić będzie maksymalnie 30 osób.
4. Imienną listę uczestników wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy
w terminie do 20 dni po podpisaniu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany maksymalnie 5 osób z listy, o której mowa
w ust. 4, najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą wyjazdu.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczny program wyjazdu studyjnego na 10 dni
przed wylotem.
7. Wyjazd odbędzie się w terminie ……………………………….
§3
1. Wykonawca zapewnia, że wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością zawodową
i ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultat swojego działania.
2. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim Wykonawca za
ich działania odpowiada jak za własne.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§4
Z tytułu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawcy przysługuje całkowite
wynagrodzenie w maksymalnej wysokości ………….. zł brutto (słownie ………… 00/100
złotych), w tym ………. VAT.
Cena jednostkowa brutto za udział w wyjeździe jednej osoby, zaproponowana przez
Wykonawcę wynosi:…………….. zł brutto (słownie ………… 00/100 złotych), w tym
………. VAT.
Ostateczne należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej brutto za jednego uczestnika wyjazdu
studyjnego i liczby osób (uczestników) faktycznie biorących udział w wyjeździe studyjnym.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym: ceny biletów lotniczych, opłat lotniskowych, opłaty drogowe, opłaty
parkingowe, wstępy, opłaty za bagaż rejestrowany, opłaty za wizyty w podmiotach, itp.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez
obie Strony.
Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za realizację umowy są:
 ze strony Zamawiającego – …………………………,
 ze strony Wykonawcy – ……………………………...
Osobami odpowiedzialnymi za podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego są:
 ze strony Zamawiającego – …………………………….,
 ze strony Wykonawcy – ………………..……..
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8.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi Zamawiającemu
fakturę VAT-marża na adres:
Nabywca:
Małopolska Izba Rolnicza
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
NIP: 676-19-72-228

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Małopolską Izbę Rolniczą
faktury poprawnie wystawionej przez Wykonawcę na kwotę określoną w ust. 1 w zw. z ust.
3.
Płatność
nastąpi
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………
10. Realizacja płatności z tytułu realizacji niniejszej umowy dokonana zostanie z nr konta:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie nr konta 49 8589 0006 0000 0030 8513 0001.
11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.

§5
1. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w trybie natychmiastowym bez wzywania go do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, w przypadku niezrealizowania wyjazdu w planowanym terminie.
3. Zamawiajacy może złożyć Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie
7 dni od dnia powzięcia informacji uzasadniającej odstąpienie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.
5. W przypadku nienależytego wykonania umowy w szczególności naruszenia obowiązków
zawartych w § 2 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% kwoty
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, nie
więcej jednak niż 30 % wynagrodzenia. Kara umowna podlega potrąceniu z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
6. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 4 powinna nastąpić w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania od Zamawiającego.
7. Kary umowne, o których mowa powyżej nie wyczerpują możliwości dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
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§6
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. W przypadku powstania spraw spornych Strony będą dążyć do polubownego
ich załatwienia, a w razie niedojścia do porozumienia spór rozpatrywać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają wspólnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy
oraz dla zachowania swej ważności sporządzone być muszą w formie pisemnego aneksu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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