
  
 

 

UMOWA nr ……………......... 

zawarta w Gdańsku  

w dniu ……………….2011  r. 
 

pomiędzy : 

 

Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk; NIP 583-298-54-

11, REGON 220402290,  KRS 0000277617, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez   

1. Mariannę Sitek-Wróblewską – Prezesa 

2. Piotra Wróblewskiego- Członka Zarządu 

 

 a  

  

………………………………………………………………………….,  zwanym dalej 

„Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez : 

 

1. ………………………………………….. 

 

 

§ 1 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania 

ofertowego (postępowanie nr 1/721-06/2011). 

 

§ 2 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy usługę w postaci 

wykonania i montażu 4 zestawów mebli kuchennych w  Domach dla Dzieci Gdańskiej 

Fundacji Innowacji Społecznej w Gdańsku i w Gdyni, zwaną dalej usługą. 

2. Realizacja zamówienia sfinansowana jest w ramach projektu „Pierwsza Praca” 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Działanie  7.2, Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 

3. Przedmiot usługi zostanie wykonany zgodnie z: 

a) zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami meblowych zestawów kuchennych 

oraz ich specyfikacjami  (przedłożonych wraz z ofertą cenową przez Wykonawcę). 

Projekty i specyfikacje stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

b) Indywidualnymi ustaleniami z przedstawicielami Zamawiającego. 

4. Wykonawca wykona usługę, korzystając z własnych narzędzi i materiałów. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innej osobie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać   

sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.  

7. Wykonawca gwarantuje, iż równoległe inne jego usługi, nie będą zakłócały realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie objętym przedmiotem umowy. 



  
 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne 

konieczne do realizacji przedmiotowej umowy oraz, że w zakresie zleconej usługi jest 

profesjonalistą.   

                         

                                                                   § 3  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć usługę do dnia 20 grudnia 2011r. 

2. Chwilą zakończenia usługi jest chwila wykonania i montażu mebli kuchennych we 

wskazanych przez Zamawiającego Domach dla Dzieci. 

3. Z czynności montażu mebli sporządza się protokół odbiorczy, w którym Zamawiający 

wskaże ewentualne wady mebli lub ich montażu. W przypadku wad istotnych, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy w części, którą dotknięty jest konkretny zestaw meblowy. W 

takim wypadku Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za ten konkretny zestaw meblowy. 

W przypadku wad nieistotnych, Zamawiający może, wedle swego wyboru, bądź żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia bądź niezwłocznego usunięcia wad, zaś w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu do usunięcia tych wad – stosuje się odpowiednio zapisy 

dotyczące wad istotnych.  

4. Na wykonaną usługę (meble i montaż) Wykonawca udziela niniejszym 

Zamawiającemu gwarancji (na podstawie art. 577 i nast. kodeksu cywilnego) na okres 2 lat, 

co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  

 

§ 4 

 

1. Za zrealizowanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ogólną 

kwotę brutto: ............................................ zł (słownie: .............................................). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji 

zamówienia. Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z 

jakiejkolwiek przyczyny.  

3. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

§ 5 

 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następuje na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy.  

2. Zapłata nastąpi przelewem na następujący numer rachunku bankowego Wykonawcy 

…………………………………………………………………., na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający dopuszcza udzielenie zaliczki w wysokości 40% na wykonanie mebli. Do 

płatności zaliczki stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 1-3 w niniejszym 

paragrafie.   

 

 

 

 

 



  
 

 

§ 6 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest Magdalena Olszewska: tel. 58-304-99-56, 

wew. 1, e-mail info.prejekty@gfis.pl  

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest .............................................. , tel.  

....................., fax ……………………., e-mail:…………….  .  

 

 

§ 7 

 

1. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 umowy, za każdy 

dzień niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 3. 

2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania 

przekraczającego wysokość tej kary. 

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

 

§ 8 

 

Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w 

przypadku: 

1) niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez 

Wykonawcę; 

2) rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie której jest 

finansowana niniejsza umowa; 

3) nie przekazania środków na realizację niniejszej umowy przez Instytucję 

Pośredniczącą. 

W wypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie. W 

pozostałych wypadkach Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia jednakże 

pomniejszonego o to, co zaoszczędził z powodu niewykonania usługi, a nadto nie wyższego 

niż 70% umówionego wynagrodzenia.  

 

§ 9 

 

1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny 

być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.  

2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 10 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron. 

mailto:info.prejekty@gfis.pl


  
 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

  

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

…………………………………              ……………………… 

 


