Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 2/POWER/2019

UMOWA
I.

Strony i Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w dniu …………………………………. roku w Katowicach pomiędzy:
WYŻSZĄ SZKOŁĄ TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH (WSTI) z siedzibą
w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, działająca na podstawie wpisu do rejestru uczelni
niepublicznych pod nr 288, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
reprezentowana przez mgr inż. Adama Fałdę - członka zarządu "DEMO" Sp. z o.o., założyciela WSTI,
zwaną dalej Zamawiającym
a
......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez ………………………………, zwaną dalej Wykonawcą.
2. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę zajęć
dydaktycznych z modułu ……………………………………. na studiach ………………………….. na kierunku
………………………………… w semestrze ……………………………………… w roku akademickim
2018/2019 zgodnie ze złożoną ofertą w ramach postępowania prowadzonego przez
Zamawiającego nr 2/POWER/2019.

Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju WSTI
w Katowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych.
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym
nr 2/POWER/2019 stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………. r. Oferta stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami,
które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
w tym również zasobami ludzkimi, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym należycie
wykonać umowę.
II.

Termin i miejsce wykonania umowy
1. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie od ……………….. r. do ………………. r., według
zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu zajęć w semestrze ………………… w roku
akademickim 2018/2019.
2. Zajęcia będą się odbywały Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach przy
ul. Mickiewicza 29, w godzinach i terminach ustalonych w harmonogramie.
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III.

Wynagrodzenie
1. Cena za godzinę dydaktyczną (45 minut):
a. wykładu wynosić będzie …………… zł brutto (słownie: ………….. złotych …../100).
b. laboratorium wynosić będzie …………….. zł brutto (słownie: ………….. złotych …/100).
2. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za
organizację i przeprowadzenie zajęć wyniesie łącznie: ………………………… zł brutto (słownie:
…………………………………………. złotych ……/100).
3. Należność będzie regulowana w systemie miesięcznym, za wykonaną pracę w danym
miesiącu, płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (rachunku)
z uwzględnieniem ilości godzin, dla których przedmiot umowy został zrealizowany w danym
miesiącu.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury (rachunku) w terminie 21 dni licząc od daty
otrzymania faktury (rachunku).
5. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi
polecenie przelewu na rachunek Wykonawcy.

IV.

Pozostałe
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia zajęć z należytą starannością, i zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez Zamawiającego,
b) prowadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem studiów oraz przekazania jej do
dziekanatu uczelni,
c) wprowadzania ocen do elektronicznego systemu Wirtualna Uczelnia w terminie do 7
dni od przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu,
d) przygotowania i udostępnienia materiałów szkoleniowych zgodnych z programem
kształcenia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby wskazane w ofercie,
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za
pomocą których wykonuje niniejszą umowę.
Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji
zamówienia, m.in. w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu
umowy na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne nie wykluczają
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie
pokryje wyrządzonej szkody.
W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy bądź niewykonania przedmiotu
niniejszej umowy w ustalonych terminach lub odstąpienia od zawartej umowy
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wartości
zamówienia brutto.
Wykonawca nie może zlecać prac podwykonawcom, bez uprzednio uzyskanej zgody
Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również złożenie oświadczenia zmierzającego do
wygaśnięcia umowy - wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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V. Załączniki do umowy
Zał. nr 1 Zapytanie ofertowe nr 2/POWER/2019
Zał. nr 2 Formularz ofertowy
Zał. nr 3 Harmonogram zajęć
Akceptuję istotne postanowienia umowy:

…………………………..…………………
podpis Zamawiającego

…………………………..…………………
podpis Wykonawcy
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