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Załącznik nr 5
Wzór umowy

UMoWA NR .........,..............,...

lnnowacje

W

zawańa

dot. projektu pn.
chowie i hodowli bydła na pnykladzie francuskich dośWiadczeń
W

dniu.,..

..,..,..,...r. W Kalsku pomiędzy:

Lubuskim ośrodkiem Do.adztwa Rolniczego,

NlP:.,..,.,.,..,......

REGON:
reprezentowanym pżez............. .,
zwanym dalej Zamawiającym

ń;óóŃ..,..,...........,.

"",

z Siedzibą

z

siedzibą Kalsk 9{, 66-{00 Sulechów,

W

reprezentowanym plzez...............,
zwaną/nym dalej oferentem,

§1
zamawiąący zamawia, a oferent zobowiązuje się zrealizować usługę w zakresie organizacji wyjazdu
studyjnego W związku z rcalizaąą projektu pn, lnnowacje W chowie i hodowli bydła na przykładzie
n cu skich doświ ad cz eń
- zgodnie z ofeńą, która stanowi integralną

fra

częśćumowy.

§2
Wańośćpżedmiotu umowy Wynosi zgodnie z ofertą oferenta:
p]zedmiot zamówienia
Usługa organizacji wyjazdu studyjnego w ramach projektu:
lnnowacje W chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich
doświadczeń

cena (netto)

Podane ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy,

só
1.

2.

Termin Wyjazdu studyjnego: od 02.10,2017 r. do 06.10.2017 r.
osobami Wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji zamóWienia są:
a) ze strony Zamawiającego:
- Janusz Kupiński, e-mail: i.ku9inski@lodr,0|
- Julita Chylińska-Kasza, e-mail: i.chVlinska@lodI.oI
b) ze strony oferenta:

e-mai|:.,......,.....,

§4

cena abrutto)

1.

pzedmiot zamówienia w zakresie świadczenia usługi organizacji
wyjazdu studyjnego musi byó
świadczony zgodnie z wymaganiami zawańymi w ofercie iw szczegółowym opisiJ pzedmiotu

zamówienia.

w pzypadku świadczenia usługi niezgodnie z ofeńą i szczegołowym opisem pżedmiotu zamówienia
zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie oferenta.

/

.
2.
1

3,
4,

§5
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
ZamawiĄący zastrzega sobie możliwośćnaliczenia kar umownych:
- za odstąpienie od umowy z pżyczyn zależnyah od oferenta w wysokości 30% wynagrodzenia
brutto z § 2,

oferent ma prawo żądać ustawowych odsetek za zwłokę w płatnościnależnościza wykonaną
usługę.

zamawiąący zastźega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wańość
kar umownych do wysokości żeczywiścieponiesionej szkody dochodzonego w trybie art,471
Kodeksu cywiInego,

,
1.

§6

oferent wystawi zamawiającemu fakturę vAT po zreaIizowanym wyjeździe studyjnym, zamawiĄący
może żądać załączenia do faktury szczegółowej kalkulacji kosztów składających się na realizację
pżedmiotu zamóWienia.
zamawiający dokona zapłaty należnościza usługę zgodnie z wymienioną w ofercie ceną, w terminie
14 dni od dnia dostarczenia faktury.
§7

1, Oferent oSwiaOcza, że posiada wiedzę

i

doświadczenie o.az zaplecze techniczne niezbędne
dla na|eżytego Wykonania umowy w zakresie Wskazanym w § 1.
2, oferent zobowiązany jest do zachowania W tajemnicy Wszelkich informacji, do których będzie miał
dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, wyjątek stanowią informacje dostępne
publicznie.

1.

2.

§8
wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron umowy oraz formy pisemnej pod

rygorem niewaźnościtakich zmian.
zakazuje się zmian postanowień zawańej umowy W stosunku do treścioferty, które zwiększałyby
kwotę za realizację zamóWienia lub zmnlejszałyby zakres realizowanego zamóWienia,
§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosu]e się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

właściwymdo rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejsze.j umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego,

I

I
§ 11

UmowęspoządzonoWdwóchjednobzmiącychegzemplaŹapojednymdlaZamawiającegoioferenta.

oFERENT

+

łgot.ą,qa,.
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