Załącznik 2 – Wzór umowy

Umowa nr ……/..…../20…

Zawarta w dniu ……………………pomiędzy:
LASER Polska Marcin Garncarek
ul. Złotno 173
94-411 Łódź
NIP: 727-225-84-89
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
dotycząca zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz usług w ramach realizowanego projektu
pt.: „…….” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne
usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
§ 1 [Przedmiot Umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługi wskazane w opisie Przedmiotu zamówienia
stanowiącym Załącznik 1 do Umowy, na warunkach określonych w treści niniejszej umowy
§ 2 [Termin i warunki realizacji i przedmiotu Umowy]
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie nie późniejszym, niż……………. r.
2. Odbiór przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, określonego w Załączniku 1 do Umowy,
nastąpi poprzez podpisanie protokołów zdawczo- odbiorczych
§ 3 [Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotowej Umowy wynosi
………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………….…)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w częściach po wystawieniu faktury VAT za
wykonaną usługę lub dostawę odpowiadających swoją wysokością wynagrodzeniu
przewidzianemu za realizację określonej usługi Załącznikiem 2 do Umowy. Przy czym,
podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
§ 4 [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy]
1. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości do 100%
wysokości wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 Umowy w sytuacji nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Niezależnie od kar umownych określonych w treści §4 Wykonawca jest zobowiązany na
zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za
szkodę przekraczającą wysokość kar umownych, wyrządzoną na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
§ [Inne postanowienia]
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych
3. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik 1 – Przedmiot Zamówienia oraz
załącznik 2 Oferta Wykonawcy.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

………………………………………………..

…..……………………………………………
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