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WZÓR 

Umowa nr ………. 

zawarta w dniu …………………….... pomiędzy: 

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu którego  

i na rzecz działa Andrzej Gillner - Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

Spółdzielnią Socjalną pn. ……………………………………………………………… z siedzibą 

przy ul. ……………………….. NIP: ……………………  REGON: ………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Umowa zostaje zawarta bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy oraz zgodnie z art. 15A 

ustawy o spółdzielniach socjalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 94 poz. 651 z późn. zm.). 

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie 

dwudniowej wizyty studyjnej w spółdzielniach socjalnych na terenie powiatu 

konińskiego realizowanej przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych dla 

uczestników projektu pt. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne; działanie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej 

w regionie; poddziałanie 9.3.1: Wspieranie ekonomii społecznej 

a) Wizyta studyjna ma służyć następującym celom:  

 przedstawienie zasad tworzenia i działania spółdzielni socjalnych 

utworzonych przez osoby prawne przy udziale jednostek samorządu 

terytorialnego, 

 przedstawienie praktycznych zasad i metod działalności podmiotów 

ekonomii społecznej oraz partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, 

 zaprezentowanie uczestnikom wizyty dobrych praktyk działalności  

w sektorze ekonomii społecznej, 
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 zapoznanie uczestników wizyty z możliwościami finansowania działań 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 zorganizowanie spotkania z przedstawicielem jednostek samorządu 

terytorialnego - decydentem zaangażowanym w tworzenie podmiotu 

ekonomii społecznej; 

b) Wizyta studyjna jest skierowana do ok. 13 osób związanymi z podmiotami ekonomii 

społecznej. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a. opracowanie i realizacja merytorycznego programu wizyty studyjnej (w tym 

wizyta w minimum 2 spółdzielniach socjalnych), 

b. zapewnienie noclegu dla uczestników  wizyty, 

c. zapewnienie wyżywienia dla uczestników (2xobiad, kolacja, śniadanie, bufet 

kawowy), 

d. zapewnienie sprzętu do przeprowadzenia wizyty, 

e. zapewnienie materiałów informacyjnych, 

f. przedstawienie działań podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego i ekonomii 

społecznej, 

g. przedstawienie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej. 

§2 

1. Strony ustalają przedmiot wykonania przedmiotu zamówienia  

na ……………………………….. 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, 

według swojej najlepszej wiedzy fachowej, na poziomie oraz ze starannością 

wymaganą w tego rodzaju działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania przeprowadzonej wizyty studyjnej 

w dzienniku zajęć oraz liście uczestników. 

§4 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi lub 

innemu realizatorowi bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

§5 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych  

za realizację przedmiotu umowy wynosi : ………………. zł brutto (słownie: 

……………………………. złotych 00/100) w tym podatek VAT w kwocie 

………………… zł oraz kwota netto ………………………… zł. 
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2. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany 

na fakturze na której powinna być umieszczona adnotacja osoby nadzorującej  

ze strony Zamawiającego potwierdzająca prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury  

do siedziby Zleceniodawcy. 

4. Dane do faktury: 

a. Nabywca: 

Miasto Gliwice 

 ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

 NIP: 6311006640; 

b. Odbiorca: 

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych 

ul. Zwycięstwa 1 

44-100 Gliwice 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), osi priorytetowej: IX. 

Włączenie społeczne; Działania: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie; 

poddziałania: 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 

zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie 

z cenami brutto. 

7. Wykonawca nie ma prawa dokonywania obrotu wierzytelnościami wynikającymi  

z umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności Wykonawcy w zakresie 

objętym umową. 

§6 

1. Pełnić nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego oraz poprawne 

wykonanie przedmiotu umowy potwierdzi: ……………………... 

2. Strony ustalają następujące dane kontaktowe obowiązujące w trakcie realizacji 

przedmiotu umownych: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………….….. Filia 

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Kościuszki 35, 44-100 

Gliwice, e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl, tel. 32 238-81-67, 
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2) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………….…………, 

e-mail.: ………………………….., tel. ………………………………. 

§7 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strona 

odstępująca jest zobowiązana do uiszczenia na rzecz drugiej Strony kary umownej  

w wysokości 50% całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1.  

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania, jeżeli niedotrzymanie postanowień 

umowy przez którąkolwiek ze Stron jest wynikiem siły wyższej (takiej jak: powódź, 

strajki, blokady dróg). 

§8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do udostępnienia 

wszelkich materiałów, dokumentów, a także wyjaśnień związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

§9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§10 

Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§11 

W przypadku zaistnienia sporów na tle wykonania umowy Strony pozostawiają  

je do rozstrzygnięcia właściwego miejscowo sądu powszechnego. 

§12 

Nie stanowi zmiany do umowy przyjęcie przez Strony dokumentów księgowych (np. faktur, 

rachunków, not odsetkowych) związanych z realizacją umowy, zawierającej dane odnośnie 

terminu płatności niezgodne z treścią zawartej umowy. 

§13 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wyszczególnieni we wstępie do umowy 

oświadczają, że posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie 

umowy. 
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§14 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

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

     Zamawiający            Wykonawca 


