Projekt „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

UMOWA
zawarta w dniu 1 października 2018r., pomiędzy:
Stowarzyszeniem Oświatowym EDUKATOR 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35, NIP: 727-195-91-55
reprezentowanym przez Prezesa – Panią Bożenę Zając, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
ELPRO Sp. Z o.o., ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin , NIP: 712-279-15-90
reprezentowanym przez Prezesa – Pana Pawła Węgierka,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
W związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia zaawansowanego z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu
CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi realizowanego w ramach projektu: „Droga do
sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, zostaje zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie szkolenia AutoCAD stopnia zaawansowanego
z wydaniem Międzynarodowego Certyfikatu CAD dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi
realizowanego w ramach projektu: „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół
Samochodowych w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020., zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, zawartym w Zaproszeniu do złożenia oferty,(Załącznik do umowy).
2. Szkolenia będą realizowane w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, sukcesywnie od dnia
zawarcia umowy do 28 października 2018 r., zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi
przez Zamawiającego harmonogramami zajęć.
§2
1. Strony ustalają cenę realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości: 13 250,00zł (słownie: trzynaście
tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT, która stanowi
wynagrodzenie umowne, maksymalne.
2. Cena obejmuje cenę realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wydaniem certyfikatu.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej faktury/rachunku po
zakończeniu wszystkich szkoleń i wydaniu stosownych certyfikatów dla 50 uczestników szkolenia.
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych
dotyczących przekazania list obecności na zajęciach i certyfikatów, przelewem, w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku.
5. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
6. Wierzytelności przysługujące Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
przelewu.
7. Ustalony sposób rozliczania i płatności może ulec odpowiedniej zmianie (przesunięciu) w przypadku
opóźnienia w przekazaniu transzy środków finansowych przez Instytucję Zarządzającą. W przypadku
nieterminowego przekazania środków przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca oświadcza, że nie będzie
dochodził żadnych roszczeń z tytułu opóźnień w uregulowaniu należności.
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Projekt „Droga do sukcesu na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
§3
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne dla Wykonawcy w następujących przypadkach
i wysokości:
 za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 ust. 3 - w wysokości 0,1% kwoty
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o której mowa w § 2 ust.1,
2. Zamawiający jest upoważniony do:
 potrącenia kary, o której mowa w ust. 1 z wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego
w fakturze/rachunku za wykonanie przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę,
 dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza
należności.
§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Oferta Wykonawcy
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