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Umowa nr ………..  

[wzór] 

 

Zawarta w dniu ……………….. roku, pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii "SOS" nr 1 

ul. Wapienna 24a , 91-087 Łódź, NIP 727-18-90-618, Regon 470639318 

reprezentowaną przez: 

Joannę Kamińska - dyrektor , 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

………………………………………, 

z siedzibą ……………………, REGON: ……………………., NIP: …………………, reprezentowanym 

przez: 

…………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu zgodnego z przedmiotem zamówienia zawartym w załączniku  

nr 1 do zapytania ofertowego - komputery, serwer, multimedia, które wykorzystane zostaną w ramach  

Projektu "Edukacyjne SOS-podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym  w Gimnazjum nr 54 przy 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020,Opis parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 1 do umowy oraz 

instalacja i konfiguracja serwera wraz ze stworzeniem polityki bezpieczeństwa Active Directoty dla 20 

użytkowników, rekonfiguracja sieci Wifi, instalacja i konfiguracja aplikacji będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

 

§2  

Wartość umowy 

1. Wartość Umowy wynosi   ................................  brutto (słownie: …………………… 00/100) w tym 

wartość podatku od towarów i usług VAT wynosi …………  zł (słownie: 

……………………………………………………………………………….. 00/100) 

§3  

Termin wykonania umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania Umowy na dzień ………………………..  

 

§ 4 

Sposób realizacji umowy 

 

1. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" nr 1 

w Łodzi ul. Wapienna 24a  

2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół odbioru 

bezpośrednio po dokonaniu dostawy we wskazanych miejscach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z należytą starannością. 

5. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Zamawiającego lub osobom trzecim w wyniku nienależytej realizacji usługi. 

6. W przypadku nie dotrzymania terminu przez Wykonawcą, podlega on karze umownej 1% dziennie od 

wartości brutto umowy. 

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z polskimi  

      normami lub normami europejskimi, posiadający oryginalne opakowanie, wolny od wad technicznych 

      i prawnych, dopuszczony do obrotu, zgodny ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu umowy zobowiązuje się do dostarczenia: 

a) dokumentów gwarancyjnych w języku polskim dla każdego urządzenia osobno, 

b) karty gwarancyjnej zawierającej informacje takie jak : nazwę, adres i telefony wykonawcy oraz   

     podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny, 

c) dokumentacji technicznej, certyfikatów autentyczności i kart rejestracyjnych oraz instrukcji    

    dotyczących sposobu korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim, 

d) oryginalnych nośników ze sterownikami i oprogramowaniem, 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność i nie jest obciążony prawami osób 

    trzecich oraz, że jego zbywalność nie jest w żadnym stopniu ograniczona. 

§ 6 

Warunki płatności 

 

1. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia i umowy nastąpi przelewem na wskazany  

    przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po  

    stwierdzeniu przez zamawiającego prawidłowego wykonania zleconej dostawy. 

2. Podstawą do przyjęcia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru. 

3. Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płacone w terminie 14 dni od daty wpływu od 

    Zleceniobiorcy faktury VAT na: Nabywcą: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 , 90-926 Łódź Odbiorcą:  

    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS"  nr 1 ul. Wapienna 24 a i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu  

    wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1.Strony zastrzegają sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku  

    naruszenia istotnych postanowień umowy przez drugą stronę  

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla 

    siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje  

Wykonawca  a dwa Zamawiający. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Zał. nr 1 do umowy 
 

LP Nazwa  Ilość 

sztuk 

Wspólny 

Słownik 

Zamówień CPV: 

Cena netto 

za 1 szt 

Cena 

brutto 

za  1szt 

Wartość 

brutto 

razem 

1 Komputer przenośny 

typu notebook 

20 szt. 30313100-6  

Komputery 

przenośne 

   

2 Serwer  1 szt. 48820000- 2  

Serwer 
   

3 Zasilacz UPS 1szt. 30230000-0  

Sprzęt związany 

z komputerami 

   

4 Oprogramowanie 

antywirusowe  

20 48760000-3 

Pakiet 

oprogramowania 

dol ochrony 

antywirusowej 

   

5 Oprogramowanie 

Microsoft  Office  

20 48000000-8 

Pakiet 

oprogramowania 

i systemy 

informatyczne 

   

6 Tablice interaktywne 3 szt. 30195200-4 

Tablice do 

elektronicznego 

kopiowania lub 

akcesoria 

   

7 Drukarka3D 1 szt. 30232100-5 

Drukarki plotery 
   

8 Filamenty kolorowe 20 szt     
9 Wizualizer 1 szt. 32322000-6 

Urządzenia 

multimedialne 

   

10 Kontroler WiFi 1 szt 30230000-0 

Sprzęt związany 

z komputerami 

   

 Razem      

 
 
 


