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Załącznik nr 5  

do ogłoszenia nr  
IBE/380/2019  

 
UMOWA NR            /2019 

zawarta w dniu _____________ 2019 r. w Warszawie pomiędzy:
 
 

Instytutem Badań Edukacyjnych instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000113990, posługującym się 
numerami NIP 525-000-86-95 oraz Regon 000178235,  
zwanym dalej „Zamawiający”, 
w imieniu którego działa Dyrektor, reprezentowany przez należycie upoważnionego 
Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych i Zarządzania  Panią Edytę Masłowską-Parafian  
a 
………………….z siedzibą w …………….., przy ul. …………………, zarejestrowana pod numerem 
KRS: ……………………… w Sądzie Rejonowym …………………………Krajowego Rejestru Sądowego, 
posiadająca kapitał zakładowy w wysokości …………………. złotych, NIP: …………………..; 
REGON:……………………………….. 
zwaną dalej ,,Wykonawca”, 
w imieniu której działa ……………………………..  – Pan/Pani …………………………………………….. 
 
zwane dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zmawiającego usług kurierskich 
krajowych i międzynarodowych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej 
umowie (zwanej dalej „Umową”), a w szczególności zgodnie z treścią załącznika nr 1 – 
opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 2 – szczegółowy cennik - stanowiącym 
ofertę Wykonawcy.  
W zakresie nieuregulowanym ww. dokumentami zastosowanie mają postanowienia 
załącznika nr 3 - „Regulamin Świadczenia Usług”.  

 
§ 2 

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za poszczególne usługi 
w łącznej wysokości nie wyższej niż …………………………………………. zł brutto – (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 
brutto, obliczone jako iloczyn rzeczywiście zamawianych usług oraz cen jednostkowych 
tych usług zawartych w załączniku nr 2, płatne z dołu, miesięcznie, na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 14 dni od dnia jej 
otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1., mieszczą się także wszelkie koszty, opłaty, 
wydatki, daniny i inne świadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku 
z prawidłową realizacją Umowy 

3. Podstawą płatności za wykonaną usługę jest faktura VAT. Faktura będzie wystawiona na 
podstawie zleceń za usługi wykonane w danym miesiącu w terminie do 7 dni od 
zakończenia okresu rozliczeniowego. 
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4. Do faktury VAT Wykonawca dołącza zbiorcze zestawienie usług realizowanych na rzecz 
Zamawiającego za miesiąc objęty fakturą, celem weryfikacji kwoty faktury. 

5. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego 
przelewu na rzecz Wykonawcy z tytułu zafakturowanych usług. 
 

§3 
1. Zamawiający dokonuje zamówienia usługi kurskiej telefonicznie pod numerem telefonu 

podanym przez Wykonawcę: .................................................. 
2. Osobą upoważnioną, ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest: 

…………………………………., tel. ……………………………, e-mail: ………………………………………. 
3. Osobą upoważnioną, ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 

................................................................................................. 
4. Zmiana osób upoważnionych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga wyłącznie 

poinformowania drugiej Strony. 
5. Ustala się następujące adresy do doręczeń oraz numery kontaktowe. 

1) Dla Wykonawcy: 
............................................ 

2) Dla Zamawiającego: 
Ul. Górczewska 8  
01-180 Warszawa 
Tel: 22 241 71 01 
Fax: 22 241 71 11 
e-mail: j.rzesista@ibe.edu.pl 

6. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianie adresów lub numerów 
określonych w ust. 5. 

7. W przypadku braku informacji o zmianie adresu, Strony uznawać będą, iż korespondencja 
doręczana na adresy wskazane w ust. 5  będzie doręczana skutecznie. 

 
§ 4 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez kolejnych 18 miesięcy od 
daty jej podpisania lub do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu 
Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 w zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie powinno być złożone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
 

§ 5 
1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie kwestie sporne wynikające z niniejszej Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla m.st. 

Warszawy. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
 
 

……………………………..      …………………………… 
ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA

mailto:j.rzesista@ibe.edu.pl
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