
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 
 

UMOWA  

zawarta w dniu  __________________ r. w Miejscu Piastowym pomiędzy: 

Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza  w Miejscu 
Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 – 430 Miejsce Piastowe 

NIP: 684-22-40-015, 

reprezentowanym przez:  Ks. Marka Czaję – Dyrektora Szkoły 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,   

a:   

_________________________________________________ 

reprezentowana przez:  Pana/Panią _____________________________ 

zwanym dalej „DOSTAWCĄ” 
 

§ 1 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oprogramowania PuzzleFlow Organizer – 
licencja  do  celów  edukacyjnych  10  stanowiskowa  do  pracowni:  druku  cyfrowego  w 
ramach  projektu  „PODKARPACIE  STAWIA  NA  ZAWODOWCÓW”  na adres: Michalicki 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza 25, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 
b, 38-430 Miejsce Piastowe, zgodnie z wcześniej przedłożoną ofertą. 

 
Oprogramowanie zostanie zakupione w ramach projektu pt. „PODKARPACIE 
STAWIA NA ZAWODWCÓW”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3.  W ramach w/w zamówienia Dostawca: 
a) własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność dostarczy do 

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza,             
ul. Ks.Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe przedmiot umowy, 
 

4.  Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni 
sprawny i nadający się do użytku oraz posiada właściwości, o których zapewnił 
Zamawiającego w swojej ofercie. 

§ 2 

Termin wykonania dostawy ustala się do dnia 15.12.2013 r. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy 
kwotę zgodną z ofertą Dostawcy,  w wysokości: 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 



2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty i należności związane z realizacją 
niniejszej umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na podstawie faktury wystawionej przez 
Dostawcę w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury, a po dokonaniu przez 
Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający dokona jakościowego odbioru oprogramowania w terminie 5 dni roboczych 
od daty jego otrzymania. 

 

§ 4 

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) gdy wady nie nadają się do usunięcia, może: 

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, albo żądać wymiany na towar 
wolny od wad (nowy), 

b) żądać wymiany na towar wolny od wad (nowy) lub odstąpić od umowy, jeżeli wady 
te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 5 

1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji/rękojmi licząc od dnia odbioru 
technicznego: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym zostanie stwierdzona wada, Dostawca 
zobowiązuje się do jej usunięcia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od 
daty jego powiadomienia. 

3. Okres gwarancji/rękojmi części zamiennych, podzespołów lub nośników informacji 
wymiennych w związku z awarią, defektem, rozpoczyna się od dnia ich zamontowania. 

4. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub trzy próby 
usunięcia tej samej wady nie dadzą pozytywnego rezultatu - Zamawiający uprawniony 
jest do żądania niezwłocznej wymiany oprogramowania na nowe. Wszelkie koszty z tym 
związane ponosi Dostawca. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w wypadku zajścia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez zapłaty 
kary umownej. 

§ 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Dostawcy, 
wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 



2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy jedynie w przypadkach, gdy 
zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia 
zmian wynikać będzie z okoliczności, których strony przy zachowaniu wymaganej 
staranności przewidzieć nie mogły w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 9 

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą 
miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygane 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla stron umowy. 

 

DOSTAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” współfinansowany jest ze środków   
                     Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

   

 
 

 

 
 
 
 

 


