Załącznik nr 3
Zapytanie ofertowe 58/2019/ZO/OPNT/SI
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……/2019/ZO/OPNT/SI
zawarta w dniu ……….……. r. w Olsztynie pomiędzy:
Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym,
z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
utworzonym na mocy Uchwały nr XXXVIII/669/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania
statutu
NIP 739-38-62-209 REGON 281524001
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Wojciecha Samulowskiego
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – ………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ….., Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….
NIP: ………………., REGON: …………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………………………………………………………………..
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr: 58/2019/ZO/OPNT/SI realizowanego na
podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zgodnie z
którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przeprowadzenia wykładu z zakresu budowania
modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego
realizowanego na potrzeby projektu „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” w ramach umowy
o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna
Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”
poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego.
2. Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz oferta
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz
wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.

§2
Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy
w dniu 26.09.2019r. w godzinach 10.00-15.00
2. Miejscem świadczenia usługi będzie: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie, ul.
Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn, sala 15
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§3
Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy z
najwyższą sumiennością i starannością, w sposób zapewniający pełną dyskrecję,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z poszanowaniem
interesów Zamawiającego.
Wykonawca zapewni:
a) przygotowanie wykładu wraz z prezentacją tematyczną.
b) opracowanie materiałów w wersji elektronicznej dla uczestników i przesłanie ich
Zamawiającemu najpóźniej 3 dni przed datą warsztatów tj. do 23.09.2019r.
c) przeprowadzenie wykładu zgodnie z założeniami opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zapewnia w pełni wyposażoną salę w sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, ekran).
Jeżeli według Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia niezbędny jest dodatkowy sprzęt,
wówczas Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego najpóźniej w dniu
podpisania umowy, a Zamawiający zapewni dodatkowy sprzęt w miarę swoich możliwości
technicznych.
Zamawiający zapewni artykuły papierowe/ biurowe niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Cena na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto:…………………………………….., w tym obowiązujący podatek VAT/ dochodowy od osób
fizycznych (słownie:……………………………………….).
Powyższa cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy,
uwzględnia wszystkie zadania, czynności, jak również wszelkie świadczenia niezbędne dla
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej wartości umowy, a Wykonawcy nie
będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
Cena, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie podczas trwania umowy.
Z tytułu wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie wymienionych
bezpośrednio w umowie, lecz niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiający informuje Wykonawcę o swoich zastrzeżeniach dotyczących realizacji przedmiotu
umowy w formie pisemnego zawiadomienia. Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia
Wykonawca ma obowiązek usunięcia wskazanych zastrzeżeń w terminie 3 dni od momentu
otrzymania zawiadomienia.
Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może

powierzyć dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie prowadzącej kurs na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę.
8. Podstawą do wystawienia faktury/ rachunku jest podpisanie przez obie strony protokołu
odbioru usługi, sporządzonego po zakończeniu wykonywania usługi.
9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, powinna być wystawiona na dane:
Nabywca:
GMINA OLSZTYN
Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn
NIP: 7393847026
Odbiorca:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Ul. Wł. Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn.
10. Faktura/ rachunek wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której
wynika płatność. Do faktury/ rachunku należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
11. Nazewnictwo zastosowane w fakturze/ rachunku, musi być zgodne z nazewnictwem
zastosowanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz protokołem odbioru.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury/ rachunku na
adres: Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego ul. Trylińskiego 2 10-683 Olsztyn, w
terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
13. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. Za datę zapłaty uznaje
się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
14. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury/
rachunku w sposób niezgodny z ust. 9 - 11.
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§5
Przedstawiciele stron
Osoby odpowiedzialne za czynności koordynacyjne i współpracę pomiędzy Stronami przy
realizacji niniejszej umowy:
a) przedstawiciel Zamawiającego: Magdalena Statucka e-mail: m. statucka@opnt.olsztyn.pl nr
telefonu: 89 6120502
b) przedstawiciel Wykonawcy: ……………….. e-mail: ………... nr telefonu: ……….…

§6
Prawa majątkowe
1. Autorskie prawa majątkowe do utworów, wykonanych przez Wykonawcę, w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy pozostają przy Wykonawcy.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 50 %
wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1,
b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego §2 ust. 1 w wysokości 0,4%
wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu
świadczenia.

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego §3 ust. 2 lit. b) w wysokości 0,2%
wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu
szczegółowego programu i harmonogramu szkoleń.
2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym
w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za zwłokę
w wysokości ustawowej.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §4 ust. 1.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§8
Warunki odstąpienia od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży
w
interesie
publicznym,
czego
nie
można
było
przewidzieć
w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
1.2. w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy, w
szczególności w razie:
 nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w §2 ust. 1.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1, Zamawiający może wykonać prawo
odstąpienia
w
terminie
30
dni
od
dnia
powzięcia
wiadomości
o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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§ 9.
Zmiany w umowie
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przyjmą formę
aneksu do umowy.
Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące uzasadnionej zmiany osób
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (wskazanych w wykazie osób). Zmiana
którejkolwiek z tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana
przez Zamawiającego. Zmiana taka możliwa jest tylko i wyłącznie na osoby spełniające wszystkie
wymogi określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie
gorsze od wymaganych przez Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 strony dokonują zmiany osoby
uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby.

§10.
Postanowienia końcowe
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W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych
osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
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