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 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

DAI.234.11.22 

UMOWA 

zawarta w dniu …………  2022 r. 

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. 

J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce, NIP 959-08-32-923, reprezentowanym przez: 

Ryszarda Gliwińskiego -  Prezesa Zarządu 

zwanym  dalej ZAMAWIAJĄCYM    

a …………………….. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ  

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty na podstawie art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.).  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja spotkania: kolacja w dniu 23 lutego 2022 roku, dwie sale 

szkoleniowe w dniu 24 lutego 2022 roku, bufet kawowy na jednej sali szkoleniowej, na warunkach 

i zakresie określonych w Zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy) oraz w ofercie 

Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy). 

 

Część przedmiotu zamówienia jest planowana do dofinansowania ze środków UE w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z realizacją 

projektu  „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie  

z rozliczeniem kosztów, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi według oferty (załącznika nr 2 do umowy), 

z zastrzeżeniem, że ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

nie później niż 5 dni przed terminem spotkania czyli do 18 lutego 2022 r.  

3. Zapłata za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy (tj. wyżywienie: kolacja, serwis 

kawowy i sale szkoleniowe) zostanie dokonana na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę po wykonaniu usługi i rozliczeniu kosztów, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 

dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

………………………………………………………………………………………………. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

7. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 
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§3 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

i przeszkodach w realizacji Zamówienia. 

2. Do kontaktów w sprawie niniejszego Zamówienia upoważnione są następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Katarzyna Kitlińska, 

Justyna Podyma-Mesek 

Katarzyna Chaba, 

2) ze strony Wykonawcy: 

………………………………… 

………………………………… 

§4 

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego 

wykonania Zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

Zamówienia określonego w umowie. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 

personelu. 

4. Wykonawca zapewni noclegi wraz ze śniadaniem oraz miejsca parkingowe uczestnikom 

spotkania, którzy będą ponosić koszty z tego tytułu- indywidualnie.  

 

§5 

1. W przypadku, gdy Spotkanie  zostanie  odwołane, nie później niż do dnia 21.02.2022 r., z 

powodu wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.  

2. W przypadku, gdy Spotkanie  zostanie   zostaną odwołane z powodu wprowadzenia obostrzeń 

epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2 w dniu 22.02.2022 r. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego określonego § 2 ust.1. 

3. W razie niewykonania Zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy żądając zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 

4. W razie nienależytego wykonania Zamówienia, polegającego na niezapewnieniu którejkolwiek 

z części Zamówienia lub zapewnieniu jej/ich w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiający 

może: 

1) odstąpić od umowy żądając zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1; albo 

2) pomniejszyć wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, o koszt danej usługi, określony 

w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 2 do umowy). 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on 
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odpowiedzialność Wykonawca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 

6. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 

§6 

1. Za nieterminową płatność faktur WYKONAWCA może domagać  się  zapłaty odsetek 

ustawowych w wysokości określonej w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego za każdy dzień opóźnienia. 

2. Spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
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Załącznik nr 3 do umowy  

z dnia ……………….2022r. 

 

     ROZLICZENIE KOSZTÓW 

 

Lp. 
Pozycja Ilość 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 Kolacja w dniu 23 lutego 2022 r. 

w formie szwedzkiego stołu 

………. 

osób 
   

2 Sala szkoleniowa na potrzeby 

spotkania dla max. 80 osób 

wyposażona w sprzęt 

umożliwiający wyświetlenie 

prezentacji i nagłośnienie w dniu 

24 lutego 2022 r. 

w godz. 10:00 -13:00 

komplet    

3 Sala szkoleniowa na potrzeby 

spotkania dla max. 30 osób 

wyposażona w sprzęt 

umożliwiający wyświetlenie 

prezentacji i nagłośnienie w dniu 

24 lutego 2022 r. 

w godz. 10:00 -13:00 

komplet    

4 Bufet kawowy dostępny na sali 

szkoleniowej dla max. 30 osób 

………. 

osób 
   

 
RAZEM      

 

Pozycje 3 i 4 zostaną rozliczone odrębną fakturą niż pozycje 1 i 2. 


