Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. "Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2" nr POKL.06.02.00-16-022/14

UMOWA
ZPU 752/2014
zawarta w dniu . . 2014r. pomiędzy: Uniwersytetem Opolskim z siedzibą 45–040 Opole pl.
Kopernika 11A, NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382, zwanym dalej Zamawiającym
który reprezentuje:
Kanclerz UO - Ewa Rurynkiewicz
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UO - mgra Konstantego Gajdy,
a
……………………………
zwanym
dalej
Dostawcą
którego
reprezentuje
………………………
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 90 egzemplarzy książki „Jednoosobowa firma. Jak
założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, Danuta
Młodzikowska i Björn Lundén”, Wydanie trzynaste, Wydawnictwo BL Info Polska.
Każdy egzemplarz winien być oklejony na okładce naklejką o wymiarze min. 4x8 cm.
Naklejka ma zawierać logotypy: 1. Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności, 2.
Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny, 3. logotyp Uniwersytetu Opolskiego 4.
logotyp Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO oraz zapis „Egzemplarz
bezpłatny” i „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”. Druk naklejki monochromatyczny lub kolor.
2. Miejscem dostawy jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Opolskiego, ul. Grunwaldzka 31 45-054 Opole.
3. Dostawa w godzinach pracy Zamawiającego, tj. pomiędzy godziną 7.30, a 15.30.
4. Dostawa książek odbywa się na koszt i ryzyko dostawcy.
5. Dostawa na nastąpić w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
§2
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie usługi w wysokości kwoty brutto:
………… zł. (słownie: ……………… 00/100).
2. Płatność zostanie dokonana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i prawidłowo
wystawionej faktury pod warunkiem dostępności środków pod stronie Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół wykonania
usługi dla każdego etapu.
4. Faktura VAT zostanie wystawiona na Zamawiającego:
Uniwersytet Opolski, 45-048 Opole, Pl. Kopernika 11A, NIP 754 000-71-79.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5
Dostawca niniejszym zrzeka się roszczeń o odszkodowanie w zakresie utraconych
korzyści.
7. Jeżeli wykonana praca będzie wymagać uzupełnień i poprawek Dostawca zobowiązuje się
wykonać prace dodatkowe w wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia
określonego w pkt. 1.
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8. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie do należytego wykonania umowy.
§3
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego - za każdy dzień zwłoki . Zwłoka w terminie rozpoczęcia realizacji
zamówienia przekraczająca 3 dni kalendarzowe w stosunku do harmonogramu
stanowi dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego wynagrodzenia.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności odszkodowawczej
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W razie nieterminowej zapłaty kar umownych stronom umowy przysługuje prawo
doliczenia do tych kar odsetek ustawowych.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Dostawcę warunków umowy. O stwierdzonym
naruszeniu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Dostawcę na piśmie.
6. Za rażące naruszenie warunków umowy uważa się w szczególności niedotrzymanie
terminu realizacji leżące po stronie Dostawcy,
9. Rozwiązanie umowy z powodu rażącego naruszenia warunków umowy zwalnia
Zamawiającego
z obowiązku uregulowania należności za przeprowadzone szkolenie.
10. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od
Dostawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z nim dodatkowy termin wykonania
przedmiotu zamówienia.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z umowy będą rozstrzygały właściwe Sądy w Opolu.
3. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu niniejszej umowy strony wyznaczają:
a) ze strony Zamawiającego: .............................................
b) ze strony Wykonawcy: .................................................
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
………………………

WYKONAWCA
………………………

