Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY Z WYKONAWCĄ
UMOWA NR …../PR46/2021
w ramach projektu „Język obcy to podstawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków
obcych.
zawarta w Racławicach dnia …………. 2021 r.
pomiędzy Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju” z siedzibą w Racławicach
ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000182738, REGON 831365675, NIP 6020001141, reprezentowanym przez Panią
Krystynę Wszołek - Prezesa Zarządu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a ….………………………………………….………...., z siedzibą w ………………..………….., ul.
………………………, REGON ……………….……..…….. NIP ……………………………
zwaną/ym dalej Wykonawcą.
§1
Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności z dnia 21 grudnia 2020 r.
§2
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie egzaminu The European Language Certificates
(TELC) z języka angielskiego dla grupy maksymalnie 200 osób dorosłych, w tym:
– poziom A1 – ..... osób,
– poziom A2 – ... osób,
– poziom B1 – .... osób,
– poziom B2 – .... osób.
2. Ogólna liczba uczestników może ulec zmniejszeniu w sytuacji kiedy uczestnik nie ukończy
szkolenia lub nie stawi się na egzaminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
3. Egzamin, o którym mowa w punkcie 2, odbędzie się w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w miejscowości Nisko.
4. Egzamin odbędzie się w trzech, czterech lub pięciu terminach umożliwiających udział wszystkich
osób zgłoszonych do udziału w egzaminie. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony
pomiędzy stronami po ustaleniu ostatecznej listy uczestników.
§3
1. Umowa została zawarta na okres od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 15 lipca 2021 r.
2. Wykonawca przeprowadzi egzamin w trzech, czterech lub pięciu terminach:
- 1 termin - ……………. 2021 r.,
- 2 termin - …………… 2021 r.,
- 3 termin - ……………..2021 r.,
- 4 termin - ...................... 2021 r.,
- 5 termin - ...................... 2021 r.
§4
Zaplecze techniczne (sale egzaminacyjne) do przeprowadzenia egzaminu zapewni Zamawiający,
oraz poniesie koszty z tym związane.
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§5
1. Łączna wartość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, nie może przekroczyć kwoty
………………………… zł brutto, (słownie: …………………….......…..……………………..)
i obejmuje faktyczną ilość przeprowadzonych egzaminów.
2. Ostateczna wartość przedmiotu umowy stanowi iloczyn ceny jednostkowej egzaminu
i faktycznie przeprowadzonych egzaminów.
3. Kwota, o której mowa w punkcie 1, obejmuje: udostępnienie w oznaczonym terminie testów
egzaminacyjnych, przeprowadzenie egzaminów, weryfikację arkuszy egzaminacyjnych po
przeprowadzonym egzaminie, wystawienie certyfikatów (wydanie wyników) i przechowywanie
danych dotyczących egzaminów.
4. Płatność za przeprowadzony egzamin nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
5. Zwłoka w zapłacie może wynikać z opóźnienia w przekazaniu środków finansowych dla
Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” przez głównego dysponenta środków.
§6
1. Zamawiający upoważnia do współpracy z Wykonawcą Pana/Panią ………………………...., tel.
…………..
2. Wykonawca upoważnia do współpracy z Zamawiającym Pana/Panią ………………………...,
tel. ………………
§7
1. Strony umowy ustalają, że
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto
umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu okoliczności, za
które on sam odpowiada,
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % gdy odstąpi od umowy
z przyczyn, za które sam odpowiada.
2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem
nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 11
Inne postanowienia umowy:
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
oświadcza, że realizuje projekt pod nazwą „Język obcy to podstawa”, na podstawie umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w dniu 14.10.2019 r., numer: WND-RPPK.09.03.0018-0024/19, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w
obszarze TIK i języków obcych.
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………………..

WYKONAWCA:
…………………………………………….
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