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UMOWA PROJEKT

Zawarta w dniu ……………………... r. pomiędzy
Uniwersytetem Rzeszowskim, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
REGON 691560040, NIP 813-323-88-22
reprezentowanym przez:
Prorektora ds. Rozwoju – Prof. dr hab. inż. Czesława Puchalskiego
przy kontrasygnacie finansowej Kwestor UR – Marzeny Filipek
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………….
…………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”:
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania
ofertowego i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na świadczeniu usług cateringowych w
ramach projektu pt. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie
4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy o
dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/10-00. Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uszczegółowienie sposobu i zakresu czynności do wykonania wymienionych w ust. 1 zawiera
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 (zapytanie ofertowe)
do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie
zgłasza do niego zastrzeżeń oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania
przedmiotu zamówienia.
§2
1. Wykonawca w yk o n a przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego, za cenę:
Netto: …………… zł (słownie: ………………………………)
VAT: …………… zł (słownie: ……………………………….)
Brutto: …………… zł (słownie: …………………………..)
2. W cenie brutto zawarte są wszelkie koszty związane w wykonaniem przedmiotu zamówienia,
w tym m. in. opłaty, podatki, koszt dostawy etc.
3. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny podanej w ust. 1, należy dostawa przedmiotu
umowy.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z § 2 ust.1 zostanie wypłacone przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń i uwag.
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6. Prawidłowo wystawiona faktura VAT/ rachunek powinna/ny być przekazana na adres:
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 024, telefon 17-872-11-84.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów płatności w przypadku nie
otrzymania w terminie od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych niezbędnych na ten
cel. W takim przypadku Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy
odsetek za zwłokę.
9. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1
w przypadku zmiany ustawowej podatków (w szczególności podatku VAT).
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamówienia – załącznik nr 1 (zapytanie ofertowe). Przy czym Zamawiający zastrzega
możliwość zmiany wskazanego terminu, o czym powiadomi Wykonawcę, wskazując nowy
termin.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i dokona jego
rozładunku w jednostce organizacyjnej wskazanej przez Zamawiającego.
§4
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1%
kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust 1 niniejszej umowy,
b) w przypadku odstąpienia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust
1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone produkty w ramach usługi będą świeże.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy nowych produktów w razie stwierdzenia, iż
dostarczone nie są zgodne z umową.
§6
1. W imieniu Zamawiającego do nadzoru nad wykonaniem umowy upoważniony jest Menadżer
Projektu „UR-nowoczesność i przyszłość regionu”, lub osoba przez niego wskazana.
2. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:
ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani …………………………
Adres do korespondencji:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
ze strony Zamawiającego:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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4. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za
pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego
na powyższe adresy.
5. Niedopełnienie obowiązku określonego aktualizacji danych teleadresowych powoduje ten
skutek, że pismo wysłane na wskazany adres uznaje się za doręczone także wówczas, gdy
zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu.
6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

...................................................
Zamawiający

...............................................
Wykonawca
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