
1 
 

      

 
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

 
 Wzór Umowy 

UMOWA NR ............... 
 
zawarta w dniu ……………. roku w Miłosławiu pomiędzy: 

Gminą Miłosław w imieniu której występuje Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Miłosławiu  
z siedzibą w Miłosławiu Bugaj 7, 62-320 Miłosław, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. 
Wiosny Ludów z siedzibą w Miłosławiu  Bugaj 7, 62-320 Miłosław, NIP 789-16-38-190 

reprezentowaną przez: 
Agnieszkę Winowicz – Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu, działającą na 
podstawie udzielonego przez Burmistrza Gminy Miłosław pełnomocnictwa,  
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - …………… 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
Zamówienie realizowane przez Zamawiającego w ramach inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria 
Przyszłości”, współfinansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19i przeznaczonego 
na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na 
rozwijaniu szkolnej infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum GovTech  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Niniejsza umowa (dalej: Umowa) jest zamówieniem publicznym o wartości szacunkowej poniżej kwoty 
określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.) i zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia 
publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp (na podstawie Zarządzenia nr 1/2021/2022 
Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. których 
wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto). 
 
Strony niniejszej umowy dążąc do należytej realizacji programu „Laboratoria przyszłości” zawierają 
umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, Zamawiający zleca a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Dostawa sprzętu specjalistycznego - specjalistycznych 
urządzeń i narzędzi z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach programu Laboratoria 
Przyszłości dla Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów z w Miłosławiu, wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu” w oparciu o złożoną ofertę.  
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2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych  
i obciążony na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź 
zabezpieczenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że wartość niniejszej umowy określona w  § 2 ust. 2 jest zgodna z podaną 
w złożonej ofercie w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w postępowaniu, o którym mowa w § 1 
ust. 1 Umowy. 

§ 2 
Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć przedmiot zamówienia, określny w opisie przedmiotu 
zamówienia, stanowiącego integralną część umowy - załącznik nr 1 do umowy, w terminie do 
dnia 30.03.2022 r.   

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie zamówienie uwzględniające wszystkie składniki 
określone w niniejszej umowie w wyniku przeprowadzonego postępowania stanowi kwotę: 
netto: ……………… zł (słownie netto: …………………………….. …../100)  
podatek VAT (…..%) ………………………… zł 
brutto: ……………….. zł (słownie brutto: ……………………………. …../100). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 rozliczone będzie na podstawie 
rachunku/faktury VAT w następujących ratach :  

1) pierwsza rata w wysokości  60 % wynagrodzenia określonego w §2 ust 2 umowy, płatna 
po podpisaniu umowy na podstawie faktury VAT (faktura zaliczkowa) w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia faktury, termin wystawienia faktury do dnia 22.12.2021 r.  

2) druga rata w wysokości 40 % wynagrodzenia określonego w §2 ust 2 umowy płatna na 
podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, po dostarczeniu 
całości przedmiotu zamówienia, odebranego na podstawie protokołu odbioru 
przedmiotu umowy podpisanego przez obie strony bez uwag.  

4. Zapłata należności nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej pod względem pod względem 
formalnym i rachunkowym faktury. 

5. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół 
przekazania/odbioru przedmiotu zamówienia, podpisany przez przedstawicieli  obu stron.  

6. Faktura winna zawierać następujące informacje: 
1) Nabywca: Gmina Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, NIP 789-16-38-190 
2) Odbiorca:  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa im. Wiosny 

Ludów w Miłosławiu, Bugaj 7, 62-320 Miłosław. 
 

§ 3 
Gwarancja 

1. Oświadczam, że na zakupiony przedmiot zamówienia - na każdy produkt o wartości powyżej 
500,00 zł brutto, udziela się  ……. miesięcznej gwarancji (zgodnie z treścią złożonej oferty). 

2. Procedura gwarancyjna i reklamacyjna prowadzona będzie zgodnie z zasadami gwarancji 
producenta.  

 
§ 4 

 Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu  

przedmiotu zamówienia objętego umową w wysokości 1% wynagrodzenia ujętego w § 2 ust. 2 
Umowy. 

2. Ustala się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na  25% 
wynagrodzenia ujętego w § 2 ust. 2 Umowy.  

3. W przypadku, gdy kary umowne osiągną limit, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
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4. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy.  

5. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z rachunku/faktury należnych kar 
umownych wymienionych w § 4 z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. W sytuacji gdy przewidziane kary pieniężne nie pokryją wyrządzonych szkód, stronom przysługuje 
prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.    

 
§5 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego  oraz innych obowiązujących ustaw. 
2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej 

umowy stanowi jej integralną część. 
3. Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy sąd powszechny dla  siedziby zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej 

(aneksem) pod rygorem nieważności. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej. 
6. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, drugi  egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy – Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 
 
 
 

…………………………     …………………………………… 
 


