Załącznik nr 3
UMOWA – projekt
W dniu ………… roku w Częstochowie pomiędzy
…………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanym/ą w .................................................................................pod numerem .........
reprezentowanym/ą przez: ………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Wykonawcą
a
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64
reprezentowaną przez: …………………………….. – Komendanta Szkoły
zwaną dalej Zamawiającym
§1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na usługę organizacji
konferencji naukowej promującej wyniki projektu „Integracja i wsparcie procesów
zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania „ zgodnie
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy )

§2
1. Zamawiający oświadcza, że w konferencji weźmie udział maksymalnie 70 osób dokładna ilość uczestników podana zostanie na dwa tygodnie przed terminem konferencji.
2. Minimalna ilość uczestników konferencji nie może być mniejsza niż 60 osób.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi od jednej osoby wynosi :
Wartość netto: ……………………..(słownie:……………………...)
VAT (stawka %): …………….……(słownie: ……………………..)
Wartość brutto: …………………...(słownie: ………………….….)
2.Wynagrodzenie uregulowane zostanie przez Zleceniodawcę po prawidłowo wykonanej
usłudze, w terminie 14 dni od doręczenia przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej
faktury przelewem na konto wskazane w fakturze VAT .
3. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić zaliczkę Wykonawcy w terminie 7 dni od
podpisania umowy, w wysokości 30% wynagrodzenia skalkulowanego przy założeniu, iż
w konferencji weźmie udział 70 osób.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach usługi do:
- przygotowania usługi gastronomicznej opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 do
umowy,
- zapewnienia noclegu zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo w załączniku nr
1 do umowy,
- udostępnienia sali konferencyjnej wraz ze sprzętem konferencyjnym

- zapewnienie bezpłatnego, monitorowanego(dozorowanego parkingu)obok obiektu w
którym będzie się odbywać konferencja.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania obiektu w którym odbędzie się konferencja
na rzecz innych osób nie będących uczestnikami konferencji.
§6
1. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.
2. W przypadku braku realizacji któregokolwiek ze świadczeń wskazanych w umowie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
umowy za każdorazowy brak któregokolwiek ze świadczeń.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kary umownych lub w
przypadku szkód wskutek zdarzeń nie objętych karami umownymi.
§7
Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji konferencji z ważnych powodów po
uzgodnieniu między stronami.
§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.W razie wystąpienia sporu, właściwym do jego rozpoznania jest Sąd w Częstochowie.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej
ze stron.
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