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Załącznik Nr 5 do zaproszenia  „zapytania o cenę” 

 
Umowa nr …./PN/NMP/…. 

 
 W dniu …………. r. w Suchej Beskidzkiej pomiędzy Stowarzyszeniem 

„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” z siedzibą w Suchej 
Beskidzkiej  przy ul. Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, zarejestrowanym 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 000008543, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 

………………………. – Prezesa Zarządu 
……………………. – Członka Zarządu 
 

a  
………………………………………………………………………….. ………………. ul. 

…………………………….. , zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sadowym Nr KRS 
…………………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, , reprezentowaną 
przez: 

………………… – ……………………………………….  

 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla którego wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 

30.000 EURO na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

trybie procedury uproszczonej tzw. „Zapytania Ofertowego , została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług  w 

ramach zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie i prowadzenie 
Punktu Naboru wniosków pożyczkowych”  w Krakowie, zwane dalej 

przedmiotem umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym – rozpoznanie cenowe rynku oraz 
ofertą Wykonawcy  z dnia ………………….. 

2. Niniejsze zamówienie jest kontynuacją realizowanego projektu „Nowy 
Małopolski Przedsiębiorca” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.   

 
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Uproszczona 

Specyfikacja. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych                 

do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w ust. 1, 

niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z dokumentów procedury 
uproszczonej tzw. „Zapytania Ofertowego. 
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5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 

uruchomienia i prowadzenia w ………………….. Punktu Naboru. Adres: 
……………………………– Lokal: ……………………………………. 

6. Wykonawca wyznaczył do  świadczenia usług osoby: 

1) …………………….. 
2) ………………………  

7.  W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca jest uprawniony 
do odbierania w imieniu Zamawiającego wniosków pożyczkowych w ramach 
prowadzonego naboru przez Zamawiającego oraz do podejmowania innych 

czynności faktycznych, określonych w Uproszczonej Specyfikacji. 
8. Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania jakichkolwiek umów i 

podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
oraz przyjmowania od osób trzecich jakichkolwiek świadczeń z tytułu 
zawartych umów pożyczek 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wszelkich informacji mających 
znaczenie dla Zamawiającego oraz podejmowania, w zakresie prowadzonych 

spraw, czynności niezbędnych do ochrony praw Zamawiającego. 
10.Wykonawca w szczególności odpowiada wobec Zamawiającego za 

prawdziwość podpisów składanych w jego obecności we wnioskach 

pożyczkowych i innych towarzyszących dokumentach. W przypadku 
stwierdzenia nieprawdziwości podpisów złożonych w obecności Wykonawcy, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody poniesione przez 
Zamawiającego. 

11.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia usługi w sposób 

warsztatowy, tzn. przy pełnej profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej 
z zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy . 

12.Wykonawca wykonując niniejszą umowę zobowiązuje się do przestrzegania 
regulaminu Funduszu Pożyczkowego „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”. 

13.Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy wszelkich 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków 
pożyczkowych oraz w zakresie przygotowania i prowadzenia punktu naboru w 

ramach funduszu pożyczkowego „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie 

obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

wszelkich informacji, w tym w szczególności technicznych, technologicznych, 
handlowych, dotyczących klientów Zamawiającego oraz organizacyjnych i 

finansowych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiotową 
tajemnicę zachowają również wszelkie osoby, za których pośrednictwem 

Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 
 

§ 2 

Okres realizacji przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usług objętych przedmiotem 

zamówienia w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia ……………….  
 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
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1. Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, 

wynikająca z oferty Wykonawcy, wyraża się kwotą ryczałtową netto 
……………… zł/ za jeden wniosek (słownie: ………………………… złote ……./100) 
plus 23% obowiązującego podatku VAT co  stanowi kwotę brutto ………… zł 

za jeden wniosek (słownie: …………………… złotych ../100). 
2. Cena jednostkowa netto jest stała przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia i nie podlega negocjacjom. 
3. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na podstawie prognozy ilości 

sporządzonych Wniosków tj. …….. x ………… zł (cena jednostkowa brutto)  

przyjmuje się szacunkowy koszt  ……………… zł brutto 
4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją prac objętych ofertą Wykonawcy oraz Uproszczoną Specyfikacją, w 
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie przygotowane 

i przesłane Zamawiającemu kompletne wnioski pożyczkowe.  
6. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona jako iloczyn 

faktycznie przygotowanych i przesłanych Zamawiającemu kompletnych 

wniosków pożyczkowych oraz ceny jednostkowej określonej w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

7. Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane miesięcznie na podstawie 
zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Zamawiającego zestawień 
miesięcznych przygotowanych i przekazanych wniosków pożyczkowych. 

Zestawienie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko uczestnika projektu 
oraz datę złożenia wniosku pożyczkowego. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

 
§ 4 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie 

Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

15% wynagrodzenia szacunkowego brutto, określonego w § 3 ust. 3 niniejszej  
umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% 

wynagrodzenia szacunkowego  brutto, określonego w § 3 ust. 3 niniejszej  
umowy.  

3. W przypadku gdy Wykonawca nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym  

    standardem lub w ogóle zaprzestał prac i jest to wynikiem jego zaniedbań  

    oraz mimo interwencji Zamawiającego nie podjął pracy, Zamawiający obciąży  

    Wykonawcę karą umowną stanowiącą 5% szacunkowego wynagrodzenia  

    brutto  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile  
    wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z  

   wynagrodzenia Wykonawcy. 
§ 5 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie podjął 
jego realizacji, 

c) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

Uproszczoną Specyfikacją, ofertą, 

d) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 

2.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie 

pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności określonych  w ust. 1 i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu 
zamówienia lub zatwierdzenia miesięcznego zestawienia, o którym mowa w § 

3 ust. 7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo 
sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 

wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu 

poniesionych strat    w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

 
§ 6 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 

zamówienia innym osobom lub podmiotom pod  warunkiem, że  posiadają oni 
kwalifikacje do jego wykonania.  

2. Umowa z podwykonawcą zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 

dni  od daty jej podpisania. 

3. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części prac 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 
zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie  z Podwykonawcą.  

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy 



 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

5 

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania podwykonawców jak za własne. 
§ 7 

Wypowiedzenie umowy i rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Za zgodą stron umowa  może być rozwiązana w każdym czasie. 
 

 
§ 8 

Przedstawiciel stron 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu 

umowy jest: 

…………………….. – tel. …………………., e-mail:………………………………………. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy 

jest: 
…………………………………….– tel. ……………….., e-mail:………………………………. 
 

                                                        § 9 
Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zastrzeżeniem : 

 
1) wystąpienie zmian w przepisach prawa, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie  

    dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
 
2) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było   

    przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
 

3) Zmiany osób które wykonawca wykazał w ofercie do realizacji  

    przedmiotowego zamówienia (jedynie za uprzednią pisemną zgodą  

    Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 

    a) choroby lub innych zdarzeń losowych osoby świadczącej usługi będące  

      przedmiotem niniejszej umowy, 

    b) jeżeli zmiana osoby świadczącej usługi będące przedmiotem niniejszej      

umowy  stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji tej osoby z pracy lub nie wywiązywania się tej 

osoby z powierzonych jej obowiązków),  

W takim wypadku wykonawca winien zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na zmianę osoby do realizacji zamówienia z tym, że osoba, 

która będzie zamiennie realizować zamówienie musi posiadać wiedzę, 

kompetencje, doświadczenie jakie Zamawiający określił w warunkach 

dopuszczających do udziału Wykonawców w Uproszczonej Specyfikacji.  

mailto:anna.fraczek-bielowka@mistia.org.pl
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4) dopuszczalna zmiana lokalu ( jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego)    

na wniosek Wykonawcy w uzasadnionych przypadkach na, które Wykonawca 

nie może mieć wpływu na warunkach nie gorszych  jak zaproponowanych w 

ofercie przez Wykonawcę 

5). Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do 

kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby 

były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, 

nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą 

procedurą. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane  przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Kodeksu 

cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  

z późn. zm.). 
 

 
 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem                    
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA 

 

 

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 


