
 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                 Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

 

 

Umowa Nr….. GOPS/2012 

 
Zawarta w dniu ………………. pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Bedlnie  reprezentowanym  przez 

Kierownika - Lidię Szymańską zwanym dalej „Zamawiajacym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ................................................................................................................................  

Zwanym dalej „Wykonawcą”, posiadającym wpis do rejestru…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

§1. 

 

Przedmiotem umowy jest  przeprowadzenie jednodniowego szkolenia  dla  Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Bedlno, na temat przemocy w rodzinie, w ilości 7 godzin 

szkoleniowych dla grupy 20 osobowej. 

                                                                          § 2.   

 

    Zamawiajacy oświadcza, że wyboru jednostki szkolącej dokonano w trybie przetargu  

    nieograniczonego określonego ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

    (tekst jednolity: Dz.U.z 2010r.Nr 113, poz. 759 z późn.zm.). 

 

                                                                              § 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia w terminie od 17 do 20 grudnia 2012 

roku. 
                                                                              §4. 

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do :  

 

1. Przeprowadzenia szkolenia przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami. 

2. Sporządzenia listy obecności uczestników szkolenia i dostarczenia Zamawiającemu 

3. Dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu szkolenia zawierającego program, datę, godziny 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć, najpóźniej 2 dni przed przeprowadzeniem szkolenia 

 

 

§5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo :  

1. Kontroli prawidłowości realizacji niniejszej umowy.  

2. Natychmiastowego rozwiązania umowy w razie stwierdzenia nienależytego wykonania jej 

postanowień oraz obciążenia Wykonawcy wynikłymi stąd kosztami poprzez jednostronną korektę 

faktury VAT lub rachunku. 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                §6. 

 

1.  Płatnikiem  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie,  

     99-311 Bedlno 24, NIP 775-23-00-257. 

2. Wykonawca zobowiązuje  się do wystawienia faktury VAT za przeprowadzone  szkolenie  

     wymienione w § 1.   

2.  Uregulowanie płatności nastąpi po zrealizowaniu  szkolenia w terminie do 14  

     dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku, przelewem na konto Wykonawcy. 

 

 

§7 

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej. 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu.  

§10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowane zostaną przepisy Kodeksu Cywilnego.  

                                                                                  §11 

 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i 

rzeczowo sąd powszechny. 

§12 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron  . 

 

 

Podpis Wykonawcy                                                       Podpis Zamawiającego 

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

 

 


