
 

 

 

Wzór Umowa nr  /2018 
na: „zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego WARP-8/Z/2018. 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………. 2018 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174198, numerem REGON 634512019, 

numerem NIP: 778-14-11-344 reprezentowaną przez: 

1. …………………………… – Prezesa Zarządu 

2. …………………………… – Członka Zarządu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. …………………………… – …………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że przedmiot umowy rozliczany jest w ramach aktualnie realizowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO projektów: 

 

- „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w Wielkopolsce, poprzez wsparcie ich 

aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO 2014+”  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Działanie 1.5. 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące 

konkurencyjność MŚP. 

- „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE 

w Wielkopolsce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet 

I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.3 „Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia 

przedsiębiorczości Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”;  
 - w ramach projektu Regionalnej Instytucji Finansującej współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zadanie finansowane/dofinansowane przez 

Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego;  

- Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 

2014-2020; 

- Projekt pt.: „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rynek 

pracy” Działania 6.3 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość” Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO”; 

- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z budżetu państwa  

w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt nr RPWP.06.05.00-30-0152/16 pn. „Usługi rozwojowe kluczem do 

sukcesu” realizowany w ramach Działania nr 6.5.; 

- „Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY” w ramach umowy nr 

POWR.04.01.00-00-A003/16, 

 

a także będzie rozliczany w ramach projektów nowo pozyskanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w takcie 

obowiązywania niniejszej umowy. 



 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostarczenie fabrycznie nowego, 

nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………  na formularzu ofertowym WARP-8/Z/2018 – 

załącznik nr 2. 

2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w terminie nie dłuższym niż ……… dni od daty podpisania 

niniejszej umowy - na własny koszt i ryzyko - do siedziby Zamawiającego na adres: 61-823 Poznań, ul. 

Piekary 19, piętro IX. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim kraty 

gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim. 

 

§ 2 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚĆ 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………….. zł 

     (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...) 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonywania niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty, 

jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy, 

     na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po skutecznym dokonaniu dostawy, potwierdzonym 

protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

4. Cena jednostkowa towaru na fakturze, musi odpowiadać cenie towaru wskazanej w ofercie Wykonawcy, 

     stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

prowadzony przez ……………………………………………………… nr ………………………………………………………………., 

w terminie do 21 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

DOSTAWA 

1. Wydanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Do podpisania protokołu odbioru upoważnione są osoby wyznaczone przez Strony. 

2. Wykonawca zabezpieczy należycie przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosić będzie całkowitą 

odpowiedzialność za asortyment i jakość zamówienia. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Poznaniu przy 

ul. Piekary 19, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do godziny 

15.30. 

4. Koszt dostarczenia przedmiotu umowy itp. stanowi koszt Wykonawcy. 

5. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu 

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

6. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy jest ………………………………… tel. …………………………., email: …………………………………………  

§ 4 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru - w wysokości 2 % wartości ceny brutto, za towar, 

którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w wymianie towaru o zakwestionowanej jakości na towar wolny od wad- w 

wysokości 1% wartości ceny brutto za towar, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

- w wysokości 10% wartości brutto całości towaru. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawca. 

mailto:andrzej.janowski@warp.org.pl
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§ 5 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku gdyby Wykonawca nie wywiązywał się z przyjętych mocą niniejszej 

umowy obowiązków. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę lub zwłoki w realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy przy obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy i zlecenia 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku nie dojścia do porozumienia Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszystkich sporów 

wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

3. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. r. stanowi załącznik do umowy 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i 

jednym dla Wykonawca. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 ......................................                                              ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 – kserokopia oferty Wykonawcy; 

Załącznik Nr 2 – Zapytanie Ofertowe WARP-8/Z/2018 

 

 

 


