
 
 

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert  

 
 

Projekt umowy 
 

Umowa  

 Nr …./Zapytanie Ofertowe/2022 

 

zawarta w dniu .. …… 2022 roku w miejscowości Świedziebnia 

pomiędzy GMINĄ ŚWIEDZIEBNIA reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Świedziebnia – Szymona Zalewskiego                        
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Małgorzaty Schuetz 

REGON 871118454  NIP 8741711106 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………, ul. ……………….., ….-……   ………………………. 

REGON ………………. NIP …………………………….. 

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

zwanym dalej Wykonawcą  

§ 1 

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do przeprowadzenie diagnozy 

cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Świedziebnia zgodnie z 

złożoną ofertą oraz formularzem tj. „Załącznikiem nr 8 -Formularz informacji związanych z 

przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpeczeństwa  do Regulaminu Konkursu Grantowego „Cyfrowa 

Gmina”. 

 §2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 4 tygodni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

§3 

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: …………….. 

zł netto plus obowiązujący podatek VAT w wysokości  …….. % tj. ………………. zł. Kwota brutto za 

przedmiot zamówienia wynosi ………………………………………zł (słownie: ………………………………………………). 

 

 

 



 
§4 

1. Płatność odbędzie się  po całkowitym i należytym zrealizowaniu przedmiotu umowy, w formie 
bezgotówkowej na podstawie polecenia przelewu, na wskazany przez Wykonawcę w treści faktury 
rachunek rozliczeniowy, w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia i dostarczenia faktury VAT, która zawierać będzie 

następujące dane: 

Nabywca: Gmina Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia, NIP 8741711106,  

Odbiorca: Urząd Gminy Świedziebnia, Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia 

 

§5 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 2 w wysokości 1 % 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia; 
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 

 

§6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty: 

1) Terminu wykonania zadania w następujących przypadkach: 

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od 
Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, 

b) Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w 
znacznych rozmiarach. 
 

1. Gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, 
wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 
2. Gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizacje umowy, w szczególności na 
jej zakres, termin. 
3. Gdy nastąpi zmiana formy organizacyjno - prawnej lub siedziby Wykonawcy. 
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 
 

§ 7  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§8 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

 



 
§9 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
                 

Wykonawca:                                                                                 Zamawiający: 


