Wzór umowy – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe nr 4/2018
Umowa zawarta w dniu …………, w Kolbuszowej, pomiędzy:
Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „ORZECH” Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 7,
36-100 Kolbuszowa
NIP 814-10-62-734
przez …………………………………..
Zwanej dalej Zamawiającym
a
………………………………
………………………………
………………………………
Zwaną dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 4/2018 na „Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie Warszawa –
Montreal – Warszawa” w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, z dnia 19 lipca 2017 r. Podrozdział 6.5.2 Zasada konkurencyjności, zawarto umowę następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup dwóch biletów lotniczych na trasie: Warszawa (Polska Województwo
Mazowieckie) – Montreal (Kanada) - Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie), zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia: …………….. spełniającą następujące wymagania:
a) Ilość biletów: 2
b) trasa: Warszawa (Polska Województwo Mazowieckie) – Montreal (Kanada) - Warszawa (Polska
Województwo Mazowieckie)
c) Klasa: ekonomiczna
d) Data wylotu: 30.04.2018
e) Data powrotu: 07.05.2018
f) Transfer lotnisko-hotel i hotel-lotnisko
g) Ilość przesiadek: maksymalnie 1 przesiadka na trasie podróży Warszawa – Montreal oraz maksymalnie
1 przesiadka na trasie Montreal – Warszawa.
h) Czas podróży: maksymalny czas podróży w jedną stronę: nie przekracza 15 h. Przez maksymalny czas
podróży rozumie się czas potrzebny na przeloty + czas oczekiwania na „przesiadce”.
i) Liczba miejsc w samolocie: powyżej 180
j) Rok produkcji samolotu: nie wcześniejszy niż rok 2000
k) Bagaż rejestrowany: cena każdego biletu będzie obejmowała bagaż rejestrowany o wadze min. 20kg
każdy.
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2. Wykonawca do 7 dni od dnia zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu opłacone bilety – wymienione
w ust 1 niniejszego paragrafu.
3. Przekazanie biletów innych niż określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie stanowiło podstawę
do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, z pełnym uwzględnieniem
warunków oraz zobowiązań określonych w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 na Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie
Warszawa – Montreal – Warszawa, a także zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, z najwyższą
starannością.
§3
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje całkowite maksymalne
wynagrodzenie w wysokości …………… brutto (słownie: ………………………………….…… 00/100), w tym ….
VAT.
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia o którym mowa w § 1
niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, do 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
5. Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr umowy POIR.03.03.03-18-0006/16-00) Tytuł projektu:
„Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „ORZECH” szansą szerszej promocji własnej marki” w ramach
programu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest………………………………
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej strony i nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
§5
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna
w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, nie więcej jednak
niż 30 % maksymalnego wynagrodzenia. Przez naruszenie obowiązków należy rozumieć ograniczenie zakresu
rzeczowego zamówienia lub jego samodzielną zmianę przez Wykonawcę.
3 . Przekazanie biletów nie spełniającej warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym nr 4/2018 na Bilety lotnicze
dla 2 osób na trasie Warszawa – Montreal – Warszawa stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy
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Wykonawcy, która skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1.
4. Niezależnie od ustalonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym,
5. W przypadku poniesienia przez Zmawiającego strat przewyższających ustaloną karę umowną z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.
6. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy podlegają potrąceniu z faktury wystawionej przez
Wykonawcę,
7. Kary umowne z tytułu niewykonania umowy będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego
wezwania do zapłaty.
§6
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji z udziału
w targach lub działania siły wyższej.
§7
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy aneksu.
§8
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
.

Zamawiający

Wykonawca
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