Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
Wzór umowy

Umowa Nr……………
UMOWA Nr ………………… Zawarta w dniu ………………………. w Narwi pomiędzy Gminą
Narew z siedzibą w Narwi, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez: Wójta Gminy - mgr Andrzeja Pleskowicza
a
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............................................
zwanym dalej Wykonawcą
na realizację zadania Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) oraz

oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Ja w Internecie”
w gminie Narew
realizowanego w ramach projektu pt. „Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych”
POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś
Priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
polegające na Dostawie komputerów przenośnych (laptopów) oraz oprogramowania w ramach
realizacji projektu pod nazwą „Ja w Internecie” w gminie Narew – 8 sztuk laptopów w ramach
ramach projektu pt. „Ja w Internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC.03.01.00IP.01-00-003/17 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. III Oś Priorytetowa
„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. zgodnie ze złożoną ofertą
2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt określony w ust. 1 spełnia parametry zgodne z zapisami
Zapytania ofertowego i Opisu przedmiotu zamówienia, które są integralnymi częściami niniejszej
umowy. 3. Sprzęt jest być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.
§ 2.
Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do ..... ............... .......... r.
§ 3.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy Dostawa komputerów przenośnych

(laptopów) oraz oprogramowania
„Ja w Internecie” w Gminie Narew

w

ramach

realizacji

projektu

pod

nazwą

- wynagrodzenie w wysokości: …….…….. złotych netto (słownie: …………………
……………….………………………… złotych 00/100) plus obowiązujący podatek VAT (….%), tj.
brutto …………… złotych.

2. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji, umowy płatne będą przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr………………………………………………………………………………..
w ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej, po odbiorze przedmiotu umowy, faktury
VAT (odwrócone obciążenie VAT) do siedziby Zamawiającego.
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia wskazanego w niniejszym
paragrafie jest przedłożenie przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia, jakie przypada
podwykonawcom, wykonującym na zlecenie Wykonawcy roboty lub inne czynności związane z
przedmiotową budową, o której mowa w § 1 umowy.
4. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy
gwarancji: a) Komputer przenośny (Laptop) z oprogramowaniem – 5 lat
5. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru.
§ 4.
Osoby odpowiedzialne
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie:
.................................................................................................................................................................. .
Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego będzie:
…………………………………………………………………………………………………….......... .
§ 5.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§ 6.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy Bielsku
Podlaskim.
§ 7.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.

…….................................................................
Podpis Wykonawcy

………………………………………
Podpis Zamawiającego

