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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

Wzór umowy 

 

zawarta w Pleszewie w dniu ………………… r. pomiędzy: 

Miastem i Gminą Pleszew z siedzibą: Rynek 1, 63-300 Pleszew, NIP 6080074221, 

reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusza Ptaka,  

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………… z siedzibą ………………………………. 

KRS …………………., NIP …………………………, REGON …………………………  

w imieniu którego działa ………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie wykonania, na warunkach 

określonych niniejszą umową, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. 20.03.2017 r., 

zadanie pn. Przeprowadzanie badań społecznych ilościowych PAPI i jakościowych IDI 

z mieszkańcami z obszarów zdegradowanych w ramach realizacji projektu pn. 

„Rewitalizacja miasta Pleszewa”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań społecznych ilościowych PAPI i 

jakościowych IDI z mieszkańcami z obszarów zdegradowanych w ramach realizacji projektu 

Miasta i Gminy Pleszew pn. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach i w zakresie 

zgodnym ze złożoną ofertą oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym na wyżej wymienione zadanie, za cenę określoną w ofercie złożonej dnia 

……………. r. 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 42 dni od podpisania umowy. 

 

§ 3 

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

………………….. złotych), w tym cena netto …………. zł i podatek VAT w wysokości 

…………… zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 zostanie wypłacone po wykonaniu usługi, 

w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku. 

3. Fakturę/rachunek należy wystawić na: Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 

Pleszew, NIP 608-00-74-221. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W trakcie obowiązywania umowy nie przewiduje się zmiany ceny. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia, 
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2) za nieterminowe wykonanie usługi (dotyczy terminów ustalonych w pkt 5 zapytania 

ofertowego) - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; w przypadku gdy opóźnienie wyniesie więcej 

niż 5 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy,  

3) w przypadku wykonania zlecenia wadliwie lub w sposób nienależyty, Zamawiający ma 

prawo do pomniejszenia wynagrodzenia do wysokości 50% kwoty wynagrodzenia.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności ustalonych w ust. 1 tiret 2-3 z zapłaty 

należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się 

na ustalenia pozaumowne. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a pozostałe - Zamawiający. 

 

 

     Zamawiający       Wykonawca 


