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Załącznik Nr 3 

 

UMOWA Nr ……………………………. 
 

zawarta  w dniu ……………………………………. pomiędzy: 
 

Fundacja Aktywności Społecznej "Złote Łany"  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 18 
NIP: 9372463126, REGON: 240163615, KRS: 0000240394  reprezentowaną przez: 
Panią Joannę Edelman - prezes 
jako Z a m a w i a j ą c y m 
a 
………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej W y k o n a w c ą 
 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający ORGANIZACJI  
I OBSŁUGI IMPREZ W 2020 ROKU. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt. „Zintegrowana Animacja Społeczna  
w Bielsku-Białej”,  dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 
9.1.2 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT,  współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zadania nr 3 wdrażanego 
przez Fundację Aktywności Społecznej "Złote Łany", zwanego w dalszej części umowy Projektem. 
2. Złożona przez Wykonawcę oferta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy.  
 

§ 2 
 Termin realizacji umowy: zgodnie z opisem zawartym w  szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
 (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania zlecenia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
 (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 
 

§ 4 
Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za usługę, zobowiązany będzie do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o: 

a. przerwaniu prac lub rezygnacji z wykonywania zamówienia, 
b. innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 
 

§ 5 
1. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania 

obowiązków wynikających z umowy.  
2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji 

udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej umowy.  
 
 

§ 6 
1. Oferta wraz z załącznikami, którą Wykonawca zobowiązany jest realizować, stanowi integralną część 

niniejszej umowy i jest wiążąca dla stron. 
2. Zaoferowana w ofercie cena za wykonanie zamówienia nie będzie ulegała waloryzacji w okresie trwania 

umowy. 
§ 7 
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1. Wykonawca za właściwe wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości: 
 
Dla Zadania nr 1: ………………  zł brutto z należnym podatkiem VAT (słownie: …………………. zł) 
Dla Zadania nr 2: ………………  zł brutto z należnym podatkiem VAT (słownie: …………………. zł) 
Dla Zadania nr 3: ………………  zł brutto z należnym podatkiem VAT (słownie: …………………. zł) 
 
2.  Wynagrodzenie za realizację zamówienia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
3. Należność za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na wskazany przez Wykonawcę  
w fakturach rachunek bankowy, przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktur Zamawiającemu, po 
dostarczeniu przedmiotu umowy. W przypadku braku  środków unijnych na realizację zadania wypłata może 
zostać przesunięta do czasu wpływu środków z Urzędu  Marszałkowskiego  bez naliczania odsetek za zwłokę 
przez Wykonawcę.   
4. Dopuszcza się możliwość płatności częściowej. 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia wraz z odpowiednimi kwalifikacjami do należytego wykonania 
usługi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu pisemny wykaz osób mających wykonywać 
przedmiotowe zlecenie celem zrealizowania spoczywających przez Zamawiającego obowiązków wynikających  
z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.  
z 2016r. poz. 862 z późn. zm.). 
3. Wykaz, o którym mowa w punkcie 2 zawiera: pierwsze imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca, imię 
matki, datę urodzenia, numer PESEL. 
4. Przekazanie wykazu, o którym mowa w punkcie 2 winno nastąpić przed faktycznym dopuszczeniem osób do 
wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązuje się do dopuszczenia osób do wykonania przedmiotu zlecenia 
wyłącznie po pisemnej zgodzie wyrażonej przez Zamawiającego. 
5. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku zmian personelu Wykonawcy, który wykonuje 
przedmiotowe zlecenie. 
 
 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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