„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załącznik nr 5

UMOWA NR ……………/2019
z dnia ……………….. 2019 r.
na usługę organizacji wyjazdu studyjnego do województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 1314.06.2019 r. celem realizacji operacji pt: Innowacyjne rozwijanie usług opiekuńczych na
obszarach wiejskich. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych osób do założenia i
prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego w województwie lubuskim – na przykładzie dobrych
praktyk z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata
2018-2019 w zakresie SIR, (dalej jako „Umowa”) zawarta między:
Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku
66-100 Sulechów, Kalsk 91
NIP: 927- 16-03-749, REGON: 001059001
reprezentowanym przez Dyrektora Jerzego Bielawskiego,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………….. z siedzibą w ………………………………………….
NIP: …………………… REGON: ………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować odpłatnie usługę organizacji
wyjazdu studyjnego do województwa kujawsko-pomorskiego w dniach 13-14.06.2019 r. celem
realizacji operacji pt.: Innowacyjne rozwijanie usług opiekuńczych na obszarach wiejskich.
Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych osób do założenia i prowadzenia gospodarstwa
opiekuńczego w województwie lubuskim – na przykładzie dobrych praktyk z województwa
kujawsko-pomorskiego w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie
SIR, zgodnie z ofertą, która stanowi integralną część umowy (dalej jako „Przedmiot umowy”).
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§2
1. Wartość Przedmiotu umowy odpowiada ofercie Wykonawcy (przy czym podane ceny nie
mogą ulec zmianie) i wynosi:
Przedmiot zamówienia

Cena netto (zł)

Cena brutto (zł)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wartość określona w pkt 1 powyżej.
3. Płatność wynagrodzenia wykonana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dopełnieniu
wszelkich formalności. Zamawiający może żądać załączenia do faktury szczegółowej
kalkulacji kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Płatność wynagrodzenia wykonana zostanie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury
Zamawiającemu.
§3
1.

Termin wyjazdu studyjnego od dnia 13-14.06.2019 r.

2.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji są:
a) ze strony Zamawiającego:
Ewelina Mularczyk-Sienkowska
Specjalista ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
tel. (68) 385-20-91 wew. 310
tel. kom. 513-980-602
e-mail: e.mularczyk-sienkowska@lodr.pl
Agata Zajda-Sipa
Specjalista ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
tel.: (68) 385-20-91 wew. 456
tel. kom. 516-177-401
e-mail: a.zajda-sipa@lodr.pl
______________________________
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
66-100 Sulechów, Kalsk 91
b) ze strony Wykonawcy:
- ……………………………………
tel.: ……………………………, e-mail: ………………………….
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§4
1. Przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu
ofertowym, na podstawie którego Wykonawca został wyłoniony i ofercie Wykonawcy,
a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne niezbędne
dla należytego wykonania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. Wyjątek stanowią informacje
dostępne publicznie.
4. Zamawiający jako administrator danych osobowych uczestników wyjazdu powierza
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na czas i w celu realizacji Umowy.
Szczegóły w tym zakresie zawierać będzie umowa o powierzenie przetwarzania danych
osobowych zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, które

5.

zwiększałyby kwotę za realizację zamówienia lub zmniejszałyby zakres realizowanego
zamówienia.
§5
1. W przypadku świadczenia usługi niezgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 1 powyżej
(niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy), bez względu na rodzaj i zakres
naruszenia, Zamawiającemu przysługuje prawo, według wyboru Zamawiającego, do:
a) żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 4% kwoty wynagrodzenia brutto, za
każdy przypadek naruszenia;
a niezależnie od tego do:
b) powierzenia wykonania części Przedmiotu umowy, w zakresie objętym naruszeniem,
innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze);
albo
c) rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po jednokrotnym, obwarowanym
terminem, bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia
naruszenia oraz żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 30% kwoty
wynagrodzenia brutto – w przypadku gdy podstawą rozwiązania Umowy stało się
naruszenie przez Wykonawcę obowiązku niepieniężnego.
2.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy przez Wykonawcę będą
uznawane w szczególności następujące sytuacje:
a) zapewnienie autokaru nieodpowiadającego wymaganiom,
3

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

b) zakwaterowanie uczestników w obiektach nieodpowiadających wymaganiom,
c) zapewnienie wyżywienia nieodpowiadającego wymaganiom,
d) zrealizowanie programu wyjazdu w niepełnej formie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
e) niezapewnienie odpowiedniej opieki pilota/tłumacza,
f) niezapewnienie wymaganych warunków podróży,
g) naruszenie obowiązku zachowania poufności,
h) nieterminowe wykonanie któregokolwiek z obowiązków,
i) obniżenie jakości usług stanowiących Przedmiot umowy,
j) brak przystąpienia do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z Umową.
3.

Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek opóźnienie w
płatności wynagrodzenia.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wszelkich należności
przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy, a powstałych na tle wykonania Umowy
(np. kary umowne, wykonanie zastępcze) z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

6.

Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone osobom trzecim na skutek działania lub zaniechania uczestników wyjazdu jak
również za szkody wyrządzone uczestnikom wyjazdu z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy (działania i zaniechania).
§6

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron Umowy oraz formy pisemnej pod
rygorem nieważności takich zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.
4.

Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach:

dwa

egzemplarze

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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