UMOWA
nr DRG - …./2020
zawarta w Poznaniu w dniu .......... lutego 2020 r. pomiędzy:
Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 778-13-46-888, REGON 631257816 zwanym dalej
„Województwem” reprezentowanym przez:
- Beatę Joannę Łozińską – Dyrektora Departamentu Gospodarki
a
………………... z siedzibą w …………………, ul. ……………….., …………….. wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ……………., REGON: ……………,
NIP: …………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
- …………………………
lub
……………….…., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………… z siedzibą ……………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, REGON: …………………., NIP: ……………… zwaną dalej „Wykonawcą”
zwanych dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania usługi polegającej na zapewnieniu noclegów ze śniadaniem dla grupy w hotelu:
…………………………….. w Paryżu (Francja):
a) 6 noclegów dla 20 osób w dniach 17-23 października 2020 r.,
b) 7 noclegów dla 2 osób w dniach 16-23 października 2020 r.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zamówienia, których szczegółowy opis
zawarty jest w formularzu zapytania ofertowego oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część
niniejszej Umowy, odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do Umowy.
2. Wskazane zobowiązania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy muszą być
bezwzględnie przestrzegane i realizowane.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w tematyce objętej
powyższym zamówieniem umożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami finansowymi
oraz potencjałem osobowym zdolnym do prawidłowego wykonania Umowy.
§4
1. Strony ustalają termin realizacji umowy do dnia 23 października 2020 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenia dokonania
rezerwacji wraz z numerem rezerwacji.
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3. Realizując Umowę Wykonawca współpracować będzie z Departamentem Gospodarki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
4. Współpracując z podmiotem, o których mowa w punkcie 3, Wykonawca uwzględni czas pracy
obowiązujący u Zamawiającego.
5. Ze strony Zamawiającego do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy zostaje
upoważniony:
Pan Piotr Kurzawski, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl; tel. +61 626 62 76.
6. Ze strony Wykonawcy do współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy zostaje
upoważniony/a:
Pan/Pani ………….., e-mail: ……………, tel. ………………….
§5
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
 gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;
 w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
2. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia nienależytej
realizacji Umowy przez Wykonawcę.
3. Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w ust.2, wymaga formy pisemnej, a nadto poprzedzone
musi być pisemnym wezwaniem Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji Umowy.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§6
Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………… brutto
(słownie……………………. ../100) płatne w dwóch transzach (przedpłaty):
 50% przelewem bankowym, na podstawie faktury proforma w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia podpisania umowy;
 50% przelewem bankowym, na podstawie faktury proforma w terminie do 17 września 2020 r.
(dokument musi wpłynąć do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu 3 września 2020 r.; w
przypadku wpłynięcia dokumentu po tym terminie płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia wpływu dokumentu do siedziby Zamawiającego).
Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi, przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez …………… o numerze ………………………………..
Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wystawi pisemne potwierdzenie (protokół)
wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, a Wykonawca wystawi niezwłocznie fakturę
końcową VAT.
Faktura VAT Wykonawcy będzie zawierała następujące dane Zamawiającego:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
NIP 778-13-44-888.
Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest w całości finansowane ze środków projektu „Gospodarna
Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie
1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
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§7
1. W razie nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 80% wynagrodzenia, określonego w § 6 ust 1.
2. W razie niewykonania wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 120% wynagrodzenia, określonego w § 6 ust 1.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych,
Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości według swojego uznania. Dotyczy to
w szczególności sytuacji, gdy przewidziana Umową kara umowna jest zdaniem Stron Umowy
wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom umownym. Strony
Umowy ustalają, że ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest zawsze
podejmowana indywidualnie przez Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.
5.

§8
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego
Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 459).
Wszelkie zmiany postanowień Umowy dokonywane będą w formie pisemnego aneksu podpisanego
przez Strony Umowy.
Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.
Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
polski, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..............................................
ZAMAWIAJĄCY

.....................................................
WYKONAWCA

Załączniki:
1. Formularz zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy.
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