
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

U M O W A   NR 
 

zawarta w dniu       roku pomiędzy: 

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w  Krakowie,  

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, NIP: 675-02-00-195, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  przez:  

dr hab. Roberta Stawarza prof. UP – Prorektora ds. Rozwoju 
mgr Renatę Kochanik – Kwestora 
a: 

…………………...………………………..…, zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:    

……………………., 

a łącznie zwanych „Stronami”. 

§ 1 

Podstawa umowy 

1. Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia zapytania ofertowego na dostawę bonów 
zakupowych. Usługa realizowana jest w ramach projektu „Badania dotyczące budowy innowacyjnej 
platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu 
„Shopping Assistant” realizowanego w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy  
o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-5799/16-00 z dnia 07.04.2017  

 

§ 2 

Przedmiot umowy, termin dostawy i cena 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu 40 szt. 
pojedynczych kopert zawierających bony podarunkowe o wartości 580,00 zł oraz 6 szt. pojedynczych kopert 
zawierających bony podarunkowe o wartości 150,00 zł każda a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru 
tych bonów podarunkowych i zapłaty za nie uzgodnionej ceny. 

2. Bony podarunkowe będą realizowane na terenie Małopolski w punktach sprzedaży wg załącznika do oferty 
– wykaz sklepów.  

3. Bony podarunkowe zostaną wydane upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego do dnia …………….. i 
podlegają realizacji w okresie do dnia ……………r. 

4. Cena zawiera wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, 
pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej 
umowy. 
 

§ 3 

Odbiór towaru 

1. Ilościowego odbioru bonów podarunkowych dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem (sporządzonym przez Wykonawcę), 

podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 
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§ 4 

Postanowienia finansowe i handlowe 

1. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy wynosi ….................................. zł brutto 
(słownie: ................................ zł). 

2. Zapłata należności o której mowa w ust 1, z zastrzeżeniem §2 ust. 4, będzie następowała w oparciu o 
odpowiedni dokument typu: faktura/ rachunek/ nota księgowa, wystawiony przez Wykonawcę oraz 
stanowiące podstawę jej wystawienia dowody wydania bonów podarunkowych (protokół) zawierające 
potwierdzenie odbioru bonów podarunkowych przez Zamawiającego,  

3. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

4. Zapłatę należności Zamawiający będzie dokonywał w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze/ rachunku w terminie 14 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej Faktury/Rachunku 
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

§ 5 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy kompletu bonów w terminie wskazanym w § 2 ust. 3, zapłaci 

na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie 100,00 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 3 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

3. Zamawiający ma prawo domagać się od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżoną karę umowną. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy pisemnej w 
postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w formie 
aneksu do umowy. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe rzeczowo Sądy dla 
Zamawiającego. 
Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z wykazem placówek handlowych 

    

___________________________                                                                            __________________________ 

         Zamawiający                                                    Wykonawca 

 

 

 

    _______________________ 

               Kwestor 


