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    Załącznik nr 3 
UMOWA 

 
zawarta dnia ………………..w …………………………. pomiędzy: 
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 
zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000052000, reprezentowaną przez …………………………… – 
Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………………………………………,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
……………………………………………., pod numerem KRS ………………….., NIP: ……………….., REGON: 
………………., reprezentowaną przez Panią/Pana………………………….. – (funkcja)………………. zwanego w dalszej 
części umowy „Wykonawcą” 

zwane łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”. 
 
 
Mając na uwadze, że przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu "Kluczowe umiejętności -
praktyczne możliwości" nr RPPD.03.03.01-20-0231/19 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz, że niniejsza umowa jest zawierana w wyniku 
przeprowadzonego Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania, gdzie oferta 
wynajmującego została uznana za najkorzystniejszą 
 

na dostawę monitora interaktywnego wraz z komputerem sterującym do pracowni matematycznej do Zespołu Szkół 
Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie 

 
Strony zgodnie postanawiają: 

§ 1 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach Projektu i zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 08.10.2020 oraz 

ofertą stanowiącą integralną część umowy (Załącznik nr 1 - oferta )  
2. Miejsce dostawy: Zespół Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie, ul. Teofila Kubraka 6, 18-

500 Kolno.  
3. Termin dostawy: do 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
4. Termin instalacji: do 2 tygodni od dostarczenia sprzętu. 
 

§ 2 
1. Umowa może zostać wypowiedziana pisemnie z 30 dniowym okresem wypowiedzenia bez podawania przyczyny przez 

każdą ze stron. 
2. Strony ustalą drogą mailową osoby zajmujące się koordynowaniem czynności związanych z realizacją umowy.  
3. Strony zobowiązują się do odpowiadania na maile lub telefon w ciągu 2 dni roboczych, a na tydzień przed szkoleniem w 

ciągu 1 dnia roboczego.  
 

§ 3 
1. Z tytułu umowy Zamawiający dokona płatności Wykonawcy zgodnie z przedstawioną ofertą:  

 

Artykuł Jednostka 
Ilość 
sztuk 

Stawka 
jednostkowa 
netto +VAT 
(zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami o 

podatku VAT) 

Razem 
brutto 

Razem słownie 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizator projektu: 
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie 
ul. Teofila Kubraka 6 
tel. 86 278 27 02, zstkolno@wp.pl 

     

Biuro Projektu: 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 
tel. 85 732 17 88, faks 85 732 94 84 
e-mail: frdl-pc@frdl.bialystok.pl, www.frdl.bialystok.pl 

 

monitor interaktywny wraz z komputerem 
sterującym  

 
sztuka 1   0,00 zł   

 
2. Kwoty nie mogą ulec zmianie przez cały czas trwania umowy, niezależnie od ewentualnej zmiany wysokości podatku 

VAT. 
3. Płatności, o których mowa w § 3 podpunkt 1 współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
4. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu usługi. 

Wykonawca odpowiada za wykazanie prawidłowej stawki VAT.  
5. Faktura winna zawierać wyszczególnienie kosztów dostawy poszczególnych artykułów/sprzętu.  
6. Preferowana forma rozliczenia to faktura elektroniczna (np. w formacie PDF – UWAGA - skan zwykłej faktury to nie jest 

faktura elektroniczna). Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu, elektronicznej.  
7. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy. 
8. Termin płatności wynosi 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

protokolarnym odbiorze dostarczonego sprzętu oraz pod warunkiem posiadania na koncie projektowym środków 
finansowych. 

9. Faktura musi być wystawiona na:  
Nabywca:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. NIP 522-000-
18-95.  
Odbiorca:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, ul. Choroszczańska 31,  
15-732 Białystok 

10. Faktura (jeśli nie elektroniczna) musi być dostarczona na adres: FRDL – Podlaskie Centrum,  
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok.  

 
§ 4 

1. Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności poza ustaleniami terminów i liczby 
osób, które mogą być ustalone drogą mailową.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory związane z niniejszą umową strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze 

względu na siedzibę strony pozwanej. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
5. Załączniki do umowy: 
 Załącznik nr 1 – Oferta 
  

Zamawiający                                                                           Wykonawca 
        
 


