Numer referencyjny: 01/2021/BZ

Załącznik 4 do zapytania ofertowego
(wzór umowy)

UMOWA
zawarta w Pałecznicy w dniu …………..………………r. pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 10, 32-109
Pałecznica, NIP: 6591176112, REGON: 040049736 zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Księdza Proboszcza Bogdana Pasisz
a
.......................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamówienie realizowane jest ramach projektu pn. "Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego
przy Parafii w Pałecznicy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie, Działanie
9.2.: Usługi społeczne I zdrowotne , Poddziałanie 9.2.1.: Usługi społeczne i zdrowotne w
regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0380/17
2. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania
ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, z uwzględnieniem warunków i procedur,
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie siedmiodobowej wycieczki
edukacyjno-rekreacyjno-sportowej

z

elementami

warsztatów

dla

grupy

Uczestników/Uczestniczek Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Pałecznicy.
W ramach zamówienia oferent zapewni: transport, bazę noclegową, wyżywienie, organizację
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całodniowych

wycieczek

krajoznawczo-kulturowych

wraz

z

opieką

pilota

oraz

ubezpieczenie uczestników.
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2. Realizacja usługi winna odpowiadać wymaganiom, zawartym w zapytaniu ofertowym.
§3
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Termin realizacji zamówienia: 23.06.2021 r. – 30.06.2021 r.
Pobyt rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu i kończy śniadaniem w ostatnim dniu.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Karpacz lub w promieniu 25 km od Karpacza.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej wskazanego obiektu
pobytu – miejsca realizacji usługi.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo/możliwość zlecenia usługi dla mniejszej ilości osób, co
nie powoduje roszczeń wykonawcy do wynagrodzenia.
§4
WYNAGRODZENIE/WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena brutto za 1 osobę wynosi …… zł.
2. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość osób, które skorzystały z usługi, według ceny za 1
osobę zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Wynagrodzenie obejmuje wartość kompleksowej usługi (transport, baza noclegowa,
wyżywienie, wycieczki krajoznawczo-kulturowe) oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji
umowy oraz wszelkie należne wg obowiązującego prawa podatki, w tym podatek VAT,
zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Rozliczenie za realizację wycieczki nastąpi na podstawie faktury oraz protokołu odbioru
zatwierdzonego przez Zamawiającego.
5. Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia i przedłożenia przez Wykonawcę faktury.
6. Faktura musi zawierać wyraźne określenie umowy na podstawie, której jest wystawiana, pod
rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zapłaty do czasu przedłożenia prawidłowo sporządzonej
faktury bez naliczania odsetek przez Wykonawcę za opóźnienie w zapłacie.
7. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury
korygującej.
8. Należność za wykonaną dostawę będzie przez Zamawiającego zapłacona w terminie do 30
dni od złożenia prawidłowej faktury wraz z zatwierdzonym przez strony protokołem odbioru,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: .............................................. .
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Faktura winna być wystawiona na następujące dane:
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Nabywca:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 10, 32-109
Pałecznica, NIP: 6591176112, REGON: 040049736
11. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający nie jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP: 6591176112.
13. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP – ……………., REGON ……………..
§5
KARY UMOWNE
1. W przypadku realizowania umowy przez Wykonawcę niezgodnie z wymaganiami,
określonymi w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 50% łącznej ceny brutto za wykonanie całości zamówienia, wskazanej w
ofercie (pkt I Formularza ofertowego).
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% łącznej ceny brutto za wykonanie całości zamówienia, wskazanej w ofercie (pkt I
Formularza ofertowego).
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
łącznej ceny brutto za wykonanie całości zamówienia, wskazanej w ofercie (pkt I
Formularza ofertowego), z wyjątkiem przypadku, określonego w § 6 ust. 1 umowy.
4. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
wezwania.
5. Wpłata zostanie uznana za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego odpowiednio
Zamawiającego lub Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy szkoda przekroczy kary umowne, o których mowa w niniejszym
paragrafie,

Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z
wzajemnych wierzytelności Wykonawcy wynikających z wystawionej przez niego faktury.
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§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności:
a)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może
nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu za wykonaną część niniejszej umowy;

b)

braku możliwości wykonania umowy z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju lub
województwie oraz zastosowanych ograniczeń, które uniemożliwią jej zrealizowanie
w terminie, umożliwiającym rozliczenie w ramach projektu,

c)

prawomocnego zajęcia majątku Wykonawcy;

d)

utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez
Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz
wynagrodzenia) na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którakolwiek z poniżej wymienionych okoliczności:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek przyczyn
obiektywnie uzasadnionych i niezależnych od Stron, których przy zachowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć;
2) zmiany zasad finasowania zamówienia;
3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
działaniem osób trzecich;
4) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany
przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienia dodatkowe lub
uzupełniające, w szczególności w przypadku konieczności zmiany zaplanowanych
wycieczek krajoznawczych;
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w
czasie trwania umowy; wówczas zostanie zmieniona kwota brutto;
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6) zmiany nazwy (firmy) bądź siedziby (adresu) którejkolwiek ze Stron umowy;
7) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany.
4.

Zmiany umowy wymagają pisemnego uzasadnienia strony umowy, która składa wniosek
o dokonanie zmian i wprowadzone zostaną w drodze pisemnego aneksu do umowy.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z
realizowanym zamówieniem.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji.
5. Jeżeli negocjacje nie dojdą do skutku lub nie przyniosą spodziewanego rezultatu,
wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać żadnych cesji,
związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Wykaz załączników do umowy:
1. Zapytanie ofertowe z dnia ……………………..;
2. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
3. Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym, złożone w ofercie wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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