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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

 
Za cznik nr 5 

 
UMOWA   

zawarta w dniu ………………………. 2011 r. pomi dzy: 
Zespo em Szkó -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika z siedzib  
w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwoli skiego 46, zwan  dalej SZKO , reprezentowan   przez 
……………………………………………………… 
 

a 
 

……………………………………………………………………. z siedzib  w …………………,  
ul. ………………………, zwanym dalej ………………………, reprezentowanym przez  
…………………………………………….. 
 
Niniejsza umowa dotyczy przygotowania i udost pnienia stanowisk w dwóch pracowniach 
dydaktycznych z pe nym wyposa eniem specjalistycznym umo liwiaj cym prowadzenie zaj  
zawodowych w systemie modu owym w zawodzie technik mechatronik w ramach  projektu 
Mechatronik zawód przysz ci o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10.  

 
 

§ 1 
 

1. W ramach umowy ………………….przygotuje i udost pni stanowiska dydaktyczne w 
dwóch pomieszczeniach laboratoryjnych, w których w roku szkolnym 2011/2012 
organizowane b  przez SZKO  zaj cia laboratoryjne z modu u/ ów 
………………………dla 2 grup uczniowskich (listy w za czeniu) w okresie od 
………………… do  30.06.2012r.  

2. Zaj cia b  realizowane w………………….. zgodnie z harmonogramem (w za czeniu)  
w wymiarze 9 godzin/grup  (w czasie zaj  przewidziano godzinn  przerw  obiadow ). 

cznie odb dzie si  522 godzin zaj  laboratoryjnych (29 dni x 9godz x 2 grupy=522 
godziny). 

3. …………………….. udost pnia w/w pomieszczenia wraz z ich kompletnym wyposa eniem. 
 

§ 2 
 

1. Pomieszczenia wykorzystywane przez SZKO  dla potrzeb zaj  laboratoryjnych, 
………………udost pnia pobieraj c op at  w wysoko ci …………………..z  brutto (jedna 
pracownia dydaktyczna) za 1 godzin  zaj  edukacyjnych . 

2. Nale no  za udost pnienie pomieszcze  laboratoryjnych b dzie regulowana w ratach na 
podstawie faktury VAT  z terminem p atno ci 30 dni.  
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3. Wyp ata nale no ci jest uzale niona od dost pno ci rodków na koncie projektu zale nych od 
przekazywania transz dotacji rozwojowej otrzymywanych od Instytucji Po rednicz cej  
PO Kapita  Ludzki w województwie ódzkim. Wykonawca nie b dzie wnosi  roszcze   
o wyp at  odsetek z tytu u opó nionej p atno ci. 
 

 
 

§ 3 
1. Szko a ponosi odpowiedzialno  za szkody zaistnia e w mieniu ……………………… 

i osób przebywaj cych na jego terenie, powsta e w zwi zku z jej dzia alno ci .  
2. Za realizacj  umowy ze strony SZKO Y  osobami odpowiedzialnymi s :  

–    w zakresie spraw merytoryczno-organizacyjnych: 
Pan/i …………………………………………………………………………… 

      –   w zakresie spraw finansowych: 
           G ówny ksi gowy ………………………………………………………………. 

 
3. Za bie  realizacj  umowy ze strony ……………………… osobami odpowiedzialnymi s : 
      –    za sprawy merytoryczno-organizacyjne: 

   Pan/i …………………………………………………………………………. 
      –    za sprawy finansowe: 
           G ówny ksi gowy…………………………..………………………………….. 

 
 

§4 
Zmiana warunków umowy mo e nast pi  wy cznie na podstawie pisemnego aneksu pod 
rygorem niewa no ci. 
  

§5 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§6 

Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla  SZKO Y   i …………………………. 
 
 
 

              SZKO A (Zamawiaj cy) …………………(Wykonawca) 
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