Załącznik nr 2

UMOWA nr……….

zawarta w dniu ………… roku w Gdyni pomiędzy:
…………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
a
RescuePro Spółka Cywilna Marek Dąbrowski, Andrzej Kołacki z siedzibą w Gdyni (81-586 Gdynia, ul. Strzelców
40/24), REGON 221813901 ; NIP 5862280810, reprezentowana przez Andrzeja Kołackiego i Marka Dąbrowskiego,
zwanych w dalszej części „Zamawiającym”.
Podstawę zawarcia umowy stanowi:
1. Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2019 r.
2. Oferta Wykonawcy z dnia …….. r.
Umowa realizowana w ramach projektu Umowa realizowana w ramach projektu nr POWR.05.04.00-00-0127/18
pn. „Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach osi priorytetowej: V. Wsparcie dla
obszaru zdrowia, działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach Program
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Projekt dofinansowany w 84,28 % ze środków europejskich.
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§1
Przedmiot i zakres umowy
Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy następującego asortymentu:
 Polish Basic Life Support (BLS) Provider Manual eBook – 360 szt .
 Polish Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider Manual eBook – 360 szt.
 IVE Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider Manual – 360 szt.
 IVE Basic Life Support (BLS) Provider eCard – 360 szt.
 IVE Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider eCard – 360 szt.
 IVE Pediatric Advanced Life Support (PALS) Provider eCard – 360 szt.
Wymieniony w pkt. 1 asortyment Wykonawca sprzeda Zamawiającemu w cenie zaproponowanej w ofercie
Wykonawcy z dnia…..
Wymieniony w pkt. 1 asortyment zostanie dostarczony do dnia 29.09.2019 do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, na terenie Polski.
§2
Płatność
Strony ustalają, iż za realizację zamówienia wynikającego z umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie zapłata
łączna w wysokości ………… zł brutto, słownie ………… brutto.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru materiałów
szkoleniowych i certyfikatów oraz dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.
Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Dniem płatności
będzie dzień przyjęcia polecenia przelewu przez Bank Zamawiającego.
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Strony zaznaczają, że poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia pieniężne.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty jakie Zamawiający ponosić będzie w
związku z realizacją umowy. Tym samym Wykonawca oświadcza, iż nie będzie obciążał Zamawiającego
żadnymi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z realizacją umowy, w tym kosztami przesyłki.

§3
Kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadzie
kar.
2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a. odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wynagrodzenia, o
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
b. opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % kwoty umowy za każdy dzień
opóźnienia.
3. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych, powstałych przy realizacji zadania
objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§4
Osoby do kontaktu
Zamawiający i Wykonawca określają, że poniższe osoby będą odpowiedzialne za wymianę dokumentów oraz
informacji w kwestiach dotyczących wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową:
1. Ze strony Zamawiającego: Andrzej Kołacki e-mail kolacki@rescuepro.pl tel. 502 705 250
2. Ze strony Wykonawcy:
……………..e-mail ……………………tel.………
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§5
Pozostałe postanowienia Umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu, sporządzonego w formie pisemnej.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W kwestiach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne
przepisy regulujące przedmiot zawartej umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

(czytelny podpis)

(czytelny podpis)
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