Załącznik Nr 3

§1
Podstawa zawarcia umowy, definicje wstępne
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest Wybór Wykonawcy w wyniku zapytania
ofertowego nr ……;
2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Noclegu, oznacza to – usługę hotelową w hotelu, spełniającym wymogi wskazane
w §2 ust. 2 pkt 1) zapewnionym przez Wykonawcę, w miejscu i terminie
określonym w Załączniku nr 3 do umowy;
2) Szkoleniu, oznacza to: – organizowane przez Zamawiającego dla uczestników
projektu zajęcia szkoleniowe w trakcie spotkań w miejscach i terminach
wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy;
3) Sali konferencyjnej, oznacza to – sala dostępna dla uczestników szkoleń i
wykładowców spełniająca co najmniej następujące wymagania: sala dla min. 22
osób widna (światło dzienne), możliwość ustawienia teatralnego stosownych
stołów lub stołów do pracy w małych grupach zadaniowych; wyposażenie sali w
min. 1 komputer, 1 ekran, 1 rzutnik, 1 flipchart;
4) Wyżywieniu, oznacza to – odpowiednio posiłki opisane w §2 ust. 2 pkt 3)
niniejszej umowy;
5) Umowie lub umowie, oznacza to niniejszą Umowę
§2
Przedmiot umowy
1) Przedmiotem umowy usługa organizacji 20 (dwadzieścia) dwudniowych szkoleń dla
uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”
2) W skład usługi wchodzą:
a. Usługa hotelowa w hotelu o standardzie min. dwugwiazdkowym podczas 20
(dwadzieścia) dwudniowych spotkań organizowanych dla uczestników
projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, każdorazowo
dla 22 osób w pokojach dwuosobowych lub jednoosobowych/dwuosobowych
do pojedynczego wykorzystania, w danym województwie. Hotel stanowiący
miejsce wykonania umowy jest opisany w ofercie Wykonawcy – Załączniku
nr 2 do niniejszej umowy.
b. Usługa wyżywienia oraz zapewnienia poczęstunku w trakcie „przerw
kawowych” w trakcie 20 (dwadzieścia) dwudniowych spotkań. Usługa
obejmuje każdorazowo zapewnienie 2 obiadów jednej kolacji i jednego
śniadania dla 22 osób. W skład posiłków wchodzą dania wskazane w ofercie
Wykonawcy – Załączniku nr 2 do umowy .
c. Wynajęcie sali konferencyjnej: 1 sala konferencyjna dla 22 osób dla każdego
z dwóch dni spotkania dostępna dla uczestników od godz. …. do godz. …. w
danym dniu szkolenia;
3) Przedmiot umowy jest finansowany w ramach projektu „Organizacje wiejskie w
procesie stanowienia prawa” współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
4) Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy – zapytanie Ofertowe oraz Załącznik nr
2 do umowy - Oferta Wykonawcy.

§3
Sposób wykonania umowy
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zorganizuje noclegi dla uczestników
wskazanych przez Zamawiającego w terminach i miejscach wskazanych w Załączniku nr
3 do umowy – Harmonogram szkoleń w okresie od …… do ……..
2. Imienne rezerwacje pokoi zostaną dokonane na podstawie listy dostarczonej przez
Zamawiającego nie później niż na ….. dni przed danym szkoleniem.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie ….., w dniu planowanego przyjazdu
uczestników a kończy …… .
4. Wykonawca gwarantuje zakwaterowanie uczestników również w przypadku późnych
przyjazdów (po godz. 18.00).
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością wymaganą
przy usługach tego rodzaju, a w szczególności do: - zapewnienia świadczenia usług na
odpowiednim i stałym poziomie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków zgodnie z przepisami ustawy z
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 poz. 149) oraz
utrzymywania czystości w miejscach świadczenia usługi.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu usług żywieniowych
ujawnione przez organy kontrolne lub przez Zamawiającego oraz spowodowane nimi
szkody tak wobec Za-mawiającego jak i wobec osób trzecich.
9. Miejscem świadczenia usługi jest miejsce danego szkolenia w hotelu wskazanym w
Ofercie Wykonawcy – Załączniku nr 2 do umowy.
§4
Warunki anulacji zarezerwowanych pokoi hotelowych, wyżywienia, wynajęcia Sali.
Zmiany w umowie.
1. Zamawiający może anulować nocleg/noclegi w tym w formie poczty elektronicznej,
zawiadamiając Wykonawcę o anulacji nie później niż do …… przed danym szkoleniem,
nie ponosząc żadnych kosztów.
2. W przypadku nie wykorzystania rezerwacji, Zamawiający poniesie koszty wynajmu
zarezerwowanych noclegów.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w przypadku
zmiany wytycznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy oraz w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie (w
szczególności zmiana załącznika nr 3), a w tym:
1) Zamawiający dopuszcza zwiększenie zakresu świadczonych usług o 50 % gdy jest to
uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w
szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu lub
zmianami w umowie partnerskiej Zamawiającego.
2) Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie wynikającym z Załącznika nr 3 jak też
zmniejszenie zakresu usług w związku z tymi zmianami; w przypadku zmniejszenia
zakresu usług w odniesieniu do liczby godzin lub dni szkoleniowych Strony zawrą
stosowny Aneks. W przypadku odmowy zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić
od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.
3) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy jest to konieczne dla prawidłowego
wykonania projektu przez Zamawiającego a w szczególności gdy zmiana umowy ma
zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla
Zamawiającego.

§5
Odpowiedzialność finansowa
1. Zamawiający jest odpowiedzialny za uregulowanie płatności potwierdzone przez
Zamawiającego zarezerwowane pokoje hotelowe w trakcie danego szkolenia.
2. Zamawiający nie odpowiada za indywidualne wydatki uczestników takie, jak np.: pralnia,
telefon, płatna telewizja, mini bar lub przedłużenie pobytu. Za wymienione wydatki
uczestnicy szkoleń odpowiadają indywidualnie. Zamawiający nie odpowiada za
ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim lub Wykonawcy przez uczestników
szkoleń w hotelu Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie
1. Za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
należność za faktycznie wykonaną usługę hotelową noclegu w hotelu oraz za faktycznie
wykonaną usługę wyżywienia oraz poczęstunku, a także wynajęcia sali konferencyjnej do
kwoty brutto nie przekraczającej ……………… zł (słownie: ………………….. złotych),
zawierającej należny podatek VAT.
2. Należność, o której mowa w ustępie 1. stanowi iloczyn maksymalnej liczby
zamówionych noclegów hotelowych, ceny jednostkowej jednego noclegu oraz
maksymalnej liczby dni (dób) zakwaterowania osób umieszczonych na liście, o której
mowa w §3 ust. 3, za które Zamawiający zobowiązał się uiścić należność.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie stosowny protokół podpisany przez
przedstawicieli Stron umowy potwierdzające liczbę wykorzystanych noclegów,
wyżywienia i poczęstunku oraz Sali konferencyjnej w ramach wykonania umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, iż rozliczenie należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy lub jego odpowiedniej części dokonane będzie na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. przelewem
w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa
w ust. 3 oraz faktury.
5. Za datę zapłaty należności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić dla Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych:
FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY, ul. Górnośląska 4A, 00-444 Warszawa, NIP
5260005468
§7
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty udokumentowanych kosztów
poniesionych przez Wykonawcę na wykonanie przedmiotu umowy, do dnia odstąpienia
od umowy.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w przypadku wypowiedzenia umowy, jej
rozwiązania lub odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kary umownej
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy lub
jego odpowiedniej części.
3. Zamawiający może naliczyć karę/kary umowną/e w wysokości 2 % wynagrodzenia
określonego w §6 ust. 1 za każde nienależyte wykonanie umowy, a w tym za każde
opóźnienie z winy Wykonawcy rozpoczęcie lub świadczenia usługi lub jej odpowiedniej
części.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza po stronie uprawnionej możliwości
dochodzenia zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej
szkody.
6. Zamawiający, może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia, gdy jest to uzasadnione istotnym interesem Zamawiającego; w takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego jakiekolwiek odszkodowanie
lub wynagrodzenie.
§8
Osoby do kontaktu
1. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:
ze strony Wykonawcy: …………
e-mail: ………………@.................
tel. ………………………..
adres do korespondencji: ul. …………….., …………………………….
Ze strony Zamawiającego: ……………………..
…………………………………….
2. Wszelkie zawiadomienia i informacje w toku realizacji niniejszej umowy przekazywane
będą przez strony w formie pisemnej, włączając w to pocztę elektroniczną, na adresy
wskazane powyżej.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany, niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień § 4.
2. Wymienione w treści umowy załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie siedziby. W razie
wątpliwości, oświadczenie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli zostało wysłane
listem poleconym na ostatni znany nadawcy adres.
4. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu wg siedziby Zamawiającego.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron, podpisana, a każda strona umowy została parafowana.
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