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NINIEJSZA UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA ……………………………..  roku w Krakowie
 
POMIĘDZY: 
Firmą Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne "IDEA", 

9441375254, REGON 357061568, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy 
a  
…………………………………………………………………………………………..
NIP…………………………, REGON……………………………., 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy 
  
ZWAŻYWSZY, że Zamawiającemu przyznane zostało dofinansowanie realizacji projektu pn. 
kompetencje - nowe szanse”, Nr projektu: RPDS.10.03.00
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
dążąc do należytej realizacji Projektów zawierają umowę następującej treści
 

1. Zamawiający zamawia u Dostawcy
a) podręczniki do nauczania języka angielskiego dla osób dorosłych pt. 
b) podręczniki do nauczania języka niemieckiego dla osób dorosłych pt. 

szczegółowo określone ofercie Dostawcy
 

W ramach określonego w §1 przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest do
na podręczniki określone w §1 umowy na podstawie zamówień wpływających drogą elektroni
adres ________________ od Zamawiającego w terminie ………  dni roboczych od dnia zamówienia
własny koszt, do wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terenie woj. 
szczegółowych cząstkowych zamówieniach Zamawiającego.
 

Zamawiający może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwrócić Dostawcy egzemplarze wadliwie 
wydrukowane lub uszkodzone. Dostawca zobowiązany jest w takich wypadkach do wymiany takich 
materiałów na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od otrzy
takich samych zasadach jak zwykłe dostawy.
 

1.Strony ustalają następujące ceny poszczególnych materiałów
a) Tytuł podręcznika do nauki j. angielskiego: 
b) Cena zestawu słuchacza: 

i. podręcznik-  …………………… zł  brutto (słownie: 
ii. ćwiczenia-  …………………… zł  brutto (słownie: 

2. Strony ustalają następujące ceny poszczególnych materiałów do nauki języka 
a) Tytuł podręcznika do nauki j. niemeickiego
b) Cena zestawu słuchacza: 

Załącznik nr 3

Umowa dostawy 

NINIEJSZA UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA ……………………………..  roku w Krakowie 

Centrum Edukacyjne "IDEA", ul. Królowej Jadwigi 97, 
9441375254, REGON 357061568, reprezentowaną przez:………………………………………………………….., 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

………………………………………………………………………………………….. z siedzibą ……………
NIP…………………………, REGON…………………………….,  reprezentowaną przez:…………………………………
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Dostawcą.  

ZWAŻYWSZY, że Zamawiającemu przyznane zostało dofinansowanie realizacji projektu pn. 
se”, Nr projektu: RPDS.10.03.00-02-0006/16, zwanego dalej „Projektem”, w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Strony niniejszej umowy 
dążąc do należytej realizacji Projektów zawierają umowę następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

ostawcy: 
do nauczania języka angielskiego dla osób dorosłych pt. „………………………………..” oraz

podręczniki do nauczania języka niemieckiego dla osób dorosłych pt. „………………………………..” 

ostawcy, na potrzeby realizacji Projektu.   

§2 

Zobowiązania Dostawcy 

W ramach określonego w §1 przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest do realizowania zamówień 
na podręczniki określone w §1 umowy na podstawie zamówień wpływających drogą elektroni

od Zamawiającego w terminie ………  dni roboczych od dnia zamówienia
do wskazanych przez Zamawiającego miejsc na terenie woj. dolnośląskieg

szczegółowych cząstkowych zamówieniach Zamawiającego. 

§3 

Egzemplarze wadliwe 

Zamawiający może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwrócić Dostawcy egzemplarze wadliwie 
wydrukowane lub uszkodzone. Dostawca zobowiązany jest w takich wypadkach do wymiany takich 
materiałów na wolne od wad w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji od Zamawiającego, na 
takich samych zasadach jak zwykłe dostawy. 

§4 

Płatności i ceny 

Strony ustalają następujące ceny poszczególnych materiałów do nauki języka angielskiego
Tytuł podręcznika do nauki j. angielskiego: „……………………………”  

…………………… zł  brutto (słownie: …………………………………). 
…………………… zł  brutto (słownie: …………………………………) 

Strony ustalają następujące ceny poszczególnych materiałów do nauki języka niemieckiego
niemeickiego: „……………………………”  
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Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków, NIP 
…………………………………………………………..,  

……………………………………………, 
………………………………… 

ZWAŻYWSZY, że Zamawiającemu przyznane zostało dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowe 
zwanego dalej „Projektem”, w 

, Strony niniejszej umowy 

„………………………………..” oraz 

„………………………………..”  

realizowania zamówień 
na podręczniki określone w §1 umowy na podstawie zamówień wpływających drogą elektroniczną na 

od Zamawiającego w terminie ………  dni roboczych od dnia zamówienia, na 
dolnośląskiego, wymienione w 

Zamawiający może w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwrócić Dostawcy egzemplarze wadliwie 
wydrukowane lub uszkodzone. Dostawca zobowiązany jest w takich wypadkach do wymiany takich 

mania informacji od Zamawiającego, na 

do nauki języka angielskiego: 

niemieckiego: 



 

i. podręcznik-  …………………… zł  brutto (słownie: 
ii. ćwiczenia-  …………………… zł  brutto (słownie: 

3. W ramach umowy Dostawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu także zestawy nauczycielskie do 
każdych 12 kompletów dla uczestników, składające się z: 
a. j. angielski – ……………………………………………………………………
b. j. niemiecki - ……………………………………………………………………
4. Ceny podane w niniejszym paragrafie
z realizacją niniejszej umowy, w tym koszty dostaw.
5. Płatności za dostawy realizowane będą na podstawie faktur wystawionych na firmę Zamawiającego
przelewem, w terminie 30 dni,
finansowaniem Projektów transzami i
finansowaniu, w przypadku opóźnień w realizacji płatności nie będą naliczane odsetki.
 

1. Niniejsza umowa zawarta została na czas realizacji Projektu. Łącznie w ramach Projektów 
zamawiający zamówi u Dostawcy ………. zestawów słuchacza (w tym ………… zestawy z zakresu j. 
angielskiego i ……………………. z zakresu j. niemieckiego), wg nastę
terminów: 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
2. W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację

dofinansowanie Projektu, na własne ryzy
w przypadku nie podpisania przez 
Dotującą. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie 
proporcjonalne do wielkości z
Zamawiającego informacji o rozwiązaniu umowy. 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

Wszystkie załączniki i aneksy do niniejszej 
rozwiązuje i unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy, niezależnie od ich 
formy, między stronami w zakresie objętym jej treścią i stanowi wyłączną podstawę stosunku nią 
uregulowanego. 

1. Strony ustalają poniższe adresy dla celów związanych z niniejszą umową:
a) Zamawiający – ul. Królowej Jadwigi 97, 30
b) Dostawca   – ………………………………

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich 
pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.
 

W przypadku sporu powstałego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy właściwym do jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powsze
 

…………………… zł  brutto (słownie: …………………………………). 
…………………… zł  brutto (słownie: …………………………………) 

W ramach umowy Dostawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu także zestawy nauczycielskie do 
każdych 12 kompletów dla uczestników, składające się z:  

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

niniejszym paragrafie są cenami brutto i pokrywają wszystkie koszty Dostawcy związane 
z realizacją niniejszej umowy, w tym koszty dostaw. 

Płatności za dostawy realizowane będą na podstawie faktur wystawionych na firmę Zamawiającego
, na konto Dostawcy wskazane na fakturach. Jednak w związku z 

transzami i tym samym możliwości wystąpienia okresowych przerw w 
finansowaniu, w przypadku opóźnień w realizacji płatności nie będą naliczane odsetki.

§6 

Okres obowiązywania umowy. 

Niniejsza umowa zawarta została na czas realizacji Projektu. Łącznie w ramach Projektów 
zamawiający zamówi u Dostawcy ………. zestawów słuchacza (w tym ………… zestawy z zakresu j. 
angielskiego i ……………………. z zakresu j. niemieckiego), wg następujących orientacyjnych 

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

W związku z faktem, że Zamawiający rozpoczął realizację Projektu przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie Projektu, na własne ryzyko, Strony przyjmują że umowa może zostać rozwiązana 
w przypadku nie podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją 
Dotującą. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie 
proporcjonalne do wielkości zrealizowanych dostaw przed terminem otrzymania od 

informacji o rozwiązaniu umowy.  

§7 

Zmiany umowy 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§8 

Integralność umowy 

Wszystkie załączniki i aneksy do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Niniejsza umowa 
rozwiązuje i unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy, niezależnie od ich 
formy, między stronami w zakresie objętym jej treścią i stanowi wyłączną podstawę stosunku nią 

§9 

Adresy do doręczeń 

Strony ustalają poniższe adresy dla celów związanych z niniejszą umową: 
ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków 

……………………………… 
Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń 
pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne.

§10 

Właściwość sądu 

W przypadku sporu powstałego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy właściwym do jego 
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Krakowie. 
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W ramach umowy Dostawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu także zestawy nauczycielskie do 

pokrywają wszystkie koszty Dostawcy związane 

Płatności za dostawy realizowane będą na podstawie faktur wystawionych na firmę Zamawiającego, 
na konto Dostawcy wskazane na fakturach. Jednak w związku z 

tym samym możliwości wystąpienia okresowych przerw w 
finansowaniu, w przypadku opóźnień w realizacji płatności nie będą naliczane odsetki. 

Niniejsza umowa zawarta została na czas realizacji Projektu. Łącznie w ramach Projektów 
zamawiający zamówi u Dostawcy ………. zestawów słuchacza (w tym ………… zestawy z zakresu j. 

pujących orientacyjnych 

Projektu przed podpisaniem umowy o 
ko, Strony przyjmują że umowa może zostać rozwiązana 

umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją 
Dotującą. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie 

realizowanych dostaw przed terminem otrzymania od 

umowy stanowią jej integralną część. Niniejsza umowa 
rozwiązuje i unieważnia wszelkie inne uzgodnienia, ustalenia, porozumienia lub umowy, niezależnie od ich 
formy, między stronami w zakresie objętym jej treścią i stanowi wyłączną podstawę stosunku nią 

zmianach adresów do doręczeń 
pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

W przypadku sporu powstałego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy właściwym do jego 



 

1. Wszelkie oświadczenia składane drugiej stronie w związku z wykonaniem niniejszej umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach i przeszk
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy.

 

Tytuły paragrafów zawarte w niniejszej umowie umieszczone są jedynie dla wygody i nie mogą być 
wykorzystywane w celu interpretacji jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 
polskiego i Unii Europejskiej. 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zlecenio
dla Dostawcy. 
 

Podpisując niniejszą umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do 
wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak nini
 
NA DOWÓD CZEGO niniejsza umowa została podpisana przez strony w dacie wskazanej na początku:

___________________
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki: 
1) Zapytanie Ofertowe z dnia
2) Oferta Dostawcy z dnia ................

 

§11 

Zawiadomienia 

Wszelkie oświadczenia składane drugiej stronie w związku z wykonaniem niniejszej umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach i przeszk
mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 

§12 

Tytuły paragrafów 

Tytuły paragrafów zawarte w niniejszej umowie umieszczone są jedynie dla wygody i nie mogą być 
wykorzystywane w celu interpretacji jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

§13 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 

§14 

Egzemplarze umowy 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zlecenio

§15 

Oświadczenia o przyjęciu umowy 

Podpisując niniejszą umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do 
wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak nini

NA DOWÓD CZEGO niniejsza umowa została podpisana przez strony w dacie wskazanej na początku:
 

___________________   ______________________
ZAMAWIAJĄCY     DOSTAWCA 

 
 
 

Zapytanie Ofertowe z dnia 
z dnia ................ 
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Wszelkie oświadczenia składane drugiej stronie w związku z wykonaniem niniejszej umowy wymagają 

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach i przeszkodach 

Tytuły paragrafów zawarte w niniejszej umowie umieszczone są jedynie dla wygody i nie mogą być 
wykorzystywane w celu interpretacji jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zleceniodawcy i jeden 

Podpisując niniejszą umowę każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do 
wiadomości i wykonania, a także podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz umowy jak niniejszy. 

NA DOWÓD CZEGO niniejsza umowa została podpisana przez strony w dacie wskazanej na początku: 

______________________ 
 


