Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/04/LAYMAN/2019 - RPO.1.4.1
Zakład Meblowy Layman Sp. z o.o. - Zamawiający
UMOWA
W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WARMIA-MAZURY 2014 - 2020

zawarta w dniu ………………….. w Elblągu, pomiędzy:
Zakład Meblowy Layman Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
wpisana do KRS pod nr 0000770058
ul. Słonecznikowa 10
82-300 Elbląg
NIP 5783135350
REGON 382473917
reprezentowanym przez:
Krystyną Seroka - wiceprezesa
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………
NIP ………………, REGON:………………..
reprezentowaną przez
……………………………
zwane w dalszej części umowy Wykonawcą
[łącznie Wykonawca i Zamawiający określani są mianem Stron].
Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym - zapytania ofertowego na
„realizację usługi polegającej na zapewnieniu noclegów, usług gastronomicznych i wynajmu
pomieszczeń w celu zorganizowania „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w
projektowaniu mebli kuchennych na lata 2019 i 2020” w Elblągu w dniach 09-10 maja 2019 oraz
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i
dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:
Definicje i Interpretacja
§1

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z załącznikami,
2) Załącznik nr 2 - Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami
2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1
w stosunku do treści umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia
zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w kolejności wskazanej w ust.1.
3. Dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne
rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do
ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu ich wykonania.
4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu
na interpretacje niniejszej umowy.
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§2
Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie:
1. Projekt – projekt pn. „INTELIGENTNA SPECJALIZACJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
DREWNO I MEBLARSTWO PROMOWANA NA ŚWIECIE PRZEZ CZŁONKÓW KLASTRA MEBEL ELBLĄG”, na które
przewidziane jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 20142020.
2. Wykonawca – strona umowy
3. Umowa o dofinansowanie projektu – umowa zawartą pomiędzy Zarządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego a Stowarzyszeniem Klaster Mebel – Elbląg dotycząca dofinansowania
projektu pn.: „INTELIGENTNA SPECJALIZACJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DREWNO I
MEBLARSTWO PROMOWANA NA ŚWIECIE PRZEZ CZŁONKÓW KLASTRA MEBEL ELBLĄG”

Przedmiot umowy
§3

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja usługi polegającej na zapewnieniu:
a/ noclegów,
b/ usług gastronomicznych
c/wynajmu pomieszczeń i parkingu
w celu zorganizowania „Ogólnopolskiej Konferencji na temat najnowszych trendów w projektowaniu
mebli kuchennych na lata 2019 i 2020” zgodnie z warunkami określonymi w formularzu ofertowym –
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/04/LAYMAN/2019 - RPO.1.4.1 oraz ofertą
wykonawcy
2. Miejscem wykonania umowy jest ………………………………………………….
Terminy
§4
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w dniach 09-10 maja 2019 r. w zakresie realizacji
określonych w paragrafie 3 usług
Wykonawca - Oświadczenia
§5
Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z aktualnym stanem,
zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać
usługi na warunkach określonych w umowie.
§6
Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 Wykonawca zobowiązany jest do: przestrzegania w toku
wykonywania przedmiotu umowy należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty
działającego na rynku w zakresie usług hotelarskich i usług gastronomicznych oraz zapewnienia
najwyższego ich standardu - zgodnego z kategorią posiadaną przez wykonawcę, oznaczoną ilością
posiadanych gwiazdek .
Obowiązki Zamawiającego
§7
Zamawiający zobowiązuje się do:
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1.

Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu
umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie
będzie konieczne.

2.

Zapłaty
Wykonawcy
z § 8 niniejszej umowy.

wynagrodzenia

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

zgodnie

Wynagrodzenie oraz zasady płatności
§8
1. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście poniesionych, wyliczonych w oparciu o
cenę jednostkową określoną w kalkulacji ofertowej, kosztów wykonanej usługi i podpisaniu
protokołu wykonania usługi
2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które
ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem
rzeczowym i standardem wykonania określonym niniejszą umową i jej załącznikami.
4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę w
ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację niniejszej umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz
podpisania protokołu odbioru.
6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na rachunek
bankowy Wykonawcy który będzie podany na fakturze za usługę.
7. Faktury i dokumentacja
w języku polskim.

dotycząca

płatności

będzie

sporządzana

przez

Wykonawcę

Siła wyższa
§9

1.

Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
a) na którą Strona nie ma wpływu,
b) przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia
umowy,
c) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć,
d) której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.
2. Siła Wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej
ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w ust 1 pkt a) do d) są
spełnione:
a) wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie
wrogów zewnętrznych,
b) rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
c) (bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel
Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,
d) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie
radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej
amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz
e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna.
3. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań
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4.

5.
6.
7.

umowy, to Strona ta da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach
stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe.
Powiadomienie to będzie dane nie zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7dni po tym, kiedy
Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub
okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.
Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo,
jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.
Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować
jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.
Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

Kary
§ 10
W przypadku nie wykonania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200%
wynagrodzenia określonego w ofercie wykonawcy
Przepływ informacji
§ 11
1. Z zastrzeżeniem § 15, ust. 4 oraz ust. 5, każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja,
zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane
w formie pisemnej.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania
wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego w szczególności wydawania zgód, decyzji i
zatwierdzeń lub zaświadczeń jest Pani Izabela Rzeczycka.
3. Za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy uzgodnienia szczegółów usługi mogą być
prowadzone bezpośrednio w formie ustnej bądź telefonicznej.
4.
Dane Zamawiającego:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:

Izabela Rzeczycka
82-300 Elbląg , ul. Słonecznikowa 10
+48 608 517 773
i.rzeczycka@layman.pl

Dane Wykonawcy:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:

………………………….
………………………….
………………………….
…………………………..
Postanowienia końcowe
§ 12
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1. Do umowy niniejszej stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym: Kodeksu
cywilnego - zwłaszcza dotyczące odpłatnego wykonywani usług - oraz inne obowiązujące przepisy.
2. Ilekroć w niniejszej umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń lub
innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.
3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony - forma pisemna pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego
rozwiązania sporu w terminie 21 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Realizacja umowy następuje od dnia jej podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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