Umowa nr ...
na zakup 600 szt. testów do diagnozowania kompetencji miękkich dla studentów w ramach:
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Projekt:
„Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie” (POWR.03.01.00-00-B027/15).

zawarta w dniu ............................................................... 2016 roku w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, reprezentowaną na podstawie
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej przez:
mgr. inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG,
zwaną dalej „Zamawiającym”
oraz
......................................................................................
z siedzibą w ..................................................................
zarejestrowanym w: KRS pod numerem ..................................................
NIP ....................................
REGON ................................................
reprezentowanym przez :
............................................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawcą "
który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.,
zwanej dalej ustawą Pzp (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zakup 600 szt. testów do diagnozowania kompetencji miękkich dla
studentów, w ramach projektu: „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”
(POWR.03.01.00-00-B027/15), współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. W ramach zakupu testów diagnozowania kompetencji miękkich, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Wykonawca przygotuje dodatkowy moduł ww. narzędzia tj. wzorzec
uniwersalnych kompetencji miękkich, jakie powinien posiadać student, by bez problemu wejść
na rynek pracy po zakończonych studiach.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przeszkoli wskazane przez
Zamawiającego osoby w zakresie diagnozowania uczestników projektu za pomocą
dostarczonych testów.
4. Zakup testów do diagnozowania kompetencji miękkich, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z przygotowaniem i udostępnieniem wzorca, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, odbędzie się zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu nr ZZ .......................... .
5. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca udostępni testy w systemie on-line
(przez Internet) dla Zamawiającego przez okres 4 lat, licząc od daty zakupu, bez konieczności
wdrażania i utrzymywania systemu w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego.
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§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się:
1) udostępnić wszystkie testy stanowiące przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust. 1
umowy, do dnia ..................,
2) przygotować i udostępnić dodatkowy moduł narzędzia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy
tj. wzorzec uniwersalnych kompetencji miękkich, w okresie do 3 m-cy od dnia zawarcia
umowy,
3) dostarczyć wszelkich informacji dotyczących dostarczanego oprogramowania,
4) najpóźniej do: dnia ....................2016 r. - przeszkolić wskazaną przez Zamawiającego
pierwszą osobę (użytkownika) oraz do dnia .................... 2016 r. – przeszkolić wskazaną
przez Zamawiającego drugą osobę (użytkownika), które będą diagnozowały uczestników
projektu za pomocą dostarczonych testów,
5) każdorazowo wspierać użytkowników w przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności
dotyczących interpretacji wyników uzyskanych za pomocą kwestionariuszy.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich
informacji mogących mieć wpływ na realizację niniejszej umowy.
3. Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji niniejszej umowy upoważnione są następujące
osoby:
1) Po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………………….., lub
inne osoby wskazane przez Zamawiającego.
2) Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………. lub inne
osoby wskazane przez Wykonawcę.
§3
CENA
1. Za dostawę wszystkich testów, Wykonawca otrzyma cenę netto w wysokości ...........PLN
(słownie: .......................zł), cenę brutto w wysokości .............. PLN (słownie: ............. zł).
2. Ustalona cena przedmiotu umowy, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jest zgodna
ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i
sposobu realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w Ogłoszeniu o udzielonym
zamówieniu nr ZZ......................, z dnia ..............................
3. Cena przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje również
koszt przygotowania i udostępnienia wzorca uniwersalnych kompetencji miękkich, o którym
mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz przeszkolenia 2 osób, o których mowa w §1 ust.3
niniejszej umowy.
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest prawidłowa realizacja przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
2. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.
4. Fakturę VAT należy wystawić według wzoru:
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Politechnika Gdańska, Biuro Karier
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
„Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie” – projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

NIP 584 020 35 93
§5
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość w przypadku stwierdzenia
naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę bądź niewykonywania umowy z należytą
starannością przez Wykonawcę, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę
jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% ceny brutto określonej w §3 ust.1
umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 3 dni od momentu
otrzymania przez stronę informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od
umowy.
4. W przypadku niedotrzymania terminów realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 2
ust.1 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień
opóźnienia, za każde naruszenie.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z kwoty przysługującej mu ceny.
6. W przypadku gdyby kara określona w ust. 1 nie pokryła w całości poniesionej szkody,
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na
zasadach Kodeksu Cywilnego.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności
zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Oferta Wykonawcy z dnia ............... stanowi integralną część niniejszej umowy.
5. Zmawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.
6. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załączniki:
1) Formularz ofertowy;
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

…………………………

………………………
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Załącznik nr 1 do umowy

OFERTA

Zakup 600 szt. testów do diagnozowania kompetencji miękkich dla studentów, wykorzystywanych
przez doradcę zawodowego Biura Karier Politechniki Gdańskiej wraz z dodatkowym modułem
narzędzia – wzorcem uniwersalnych kompetencji miękkich, jakie powinien posiadać student, by bez
problemu wejść na rynek pracy po zakończonych studiach.
Pełne dane adresowe Wykonawcy:
Nazwa/imię i nazwisko : ..................................................................................
Adres: .........................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................................................................
Numer telefonu: ..........................................................................................................
Numer NIP: ................................................................................................................
Numer REGON: .........................................................................................................
Adres e-mail: .............................................................................................................
Nazwa banku: ...........................................................................................................
Nr rachunku bankowego: .........................................................................................
Osoba upoważniona do podpisania umowy (imię, nazwisko, stanowisko):
...................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):
...................................................................................................................................
1. Niniejszym
w

oferujemy

Ogłoszeniu

o

realizację

przedmiotu

udzielanym

zamówienia,

zamówieniu

nr

zgodnie

z

opisem

ZZ/1/078/D/2016,

za

zawartym
cenę:

netto........................................PLN (słownie PLN: ............................................................................)
brutto..............................................PLN (słownie PLN: ....................................................................).
2. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminach wskazanych w §2 ust. 1 umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami niniejszej umowy. Nie wnosimy do jej treści
zastrzeżeń.
4. Akceptujemy warunki płatności wskazane w niniejszej umowie.
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5. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie wymagane zezwolenia i uprawnienia wymagane przez
przepisy obowiązującego prawa do wykonania przedmiotu zamówienia.

próbkę, o której mowa w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia
nr ZZ/1/078/D/2016 na stronie internetowej: ……………………...........................................................

6. Udostępniamy

Login: ……………......…, hasło: ……………………… .*
Udostępniamy

próbkę,

o której

mowa

w

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr

ZZ/1/078/D/2016 w następujący sposób:

...........................................................................................................................................................
...................................................................................…………………………………………………………*
*
- niepotrzebne skreślić
7. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do obrotu oferowanym oprogramowaniem oraz,
że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach
zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania udostępnionego przez nas w ramach realizacji
przedmiotowego zamówienia.
8. Zobowiązujemy się do udostępnienia Zamawiającemu wszystkich (600) testów stanowiących
przedmiot zamówienia w terminie do dnia ................. 2016 r. oraz przygotowania i udostępnienia
dodatkowego modułu ww. narzędzia tj. wzorca uniwersalnych kompetencji miękkich, jakie
powinien posiadać student, by bez problemu wejść na rynek pracy po zakończonych studiach w
terminie do dnia ......... 2016 r. Testy będą dostępne dla Zamawiającego w okresie 4 lat licząc od
daty zakupu.
9. Zobowiązujemy się do przeszkolenia osób, o których mowa w §1 ust. 3 umowy.
10. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz
do wyjaśnienia wszelkich aspektów naszej oferty.
12. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności wskazane w niniejszej umowie.

…………………………………….
Miejscowość, data

.........................................................
podpis i pieczęć imienna osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania
Wykonawcy
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