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Załącznik nr 5  

 

UMOWA nr … 

 

zawarta na świadczenie usługi trenerskiej w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego bio regionu małopolska na 

arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)" - nr umowy o dofinansowanie RPMP.03.03.01-12-0121/16-00 

 

zawarta dnia ……………. w Krakowie pomiędzy:  

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych, ul. Cegielniana 4a, 30-404 Kraków, reprezentowaną przez Krzysztofa Biela Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a:  

Nazwa: ............................, Adres:............................................, NIP………………………………, Regon:…………………………  

reprezentowanym przez ………………………………………….……………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi trenerskiej w ramach projektu „Promocja potencjału 

gospodarczego bio regionu małopolska na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)" współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

2. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania zajęć warsztatowych, w miejscu i terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością. 

 

§ 2 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem obliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami za przedmiot umowy 

wynosi: ……………......... zł brutto (słownie:................................................................) za przeprowadzony cykl warsztatowy. 

2. Wynagrodzenie za usługę świadczoną dla uczestników grupy warsztatowej będzie wypłacone Wykonawcy po wystawieniu 

faktury VAT.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy jest współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
§ 3 

 

1. W przypadku niewykonania usługi w wyznaczonym terminie, nienależytego wykonania usługi lub innego naruszenia umowy, 

w szczególności, gdy jakość świadczonych przez Wykonawcę usług odbiega od standardów zwyczajowo przyjętych dla usług 

tego rodzaju, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o przeszkodach 

uniemożliwiających wykonanie umowy.  

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy w całości lub części osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

 

§ 4 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji, a w przypadku nie 

osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości miejscowej Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

……………………………………….                                                               ………………………………………..……  

                     Zamawiający                                                                                                             Wykonawca  

 


