
Fundusze
Europejskie
Program Regionatny

l Lubushie
\:a' 

wartezachodu
Unia Europejs*a |- 1l

EuropejskiFunduszSpołeczny | 
....' 

I

ż.

PosTĘPoWANIE o UDZIELENlE ZAMOWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR 07lUS/2018

wramachr*,,o*rł.o)Tł'L';;rffi ;:Y";:-,ecieświebodzińskim"

podatku VAT ustalonej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, Wartość netto umowy wynosi: ,..

Wartośc podatku VAT wynosi: ...........

Koszt udziału jednego uczestnika wynosi: .,......,.. złotych brutto (słownie: ,,,.,,.,.,. złotych ......,,../100) przy zastosowaniu

stawki podatku VAT ustalonej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

1) Nabywca: Powiat Świebodziński ul. Kolejowa 2,66-200 Świebodzin

NlP:9271681519

2) Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zaków 3,66-ż00 Świebodzin.

§4
WARUNKl PŁATNoścl

Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i upoważnia Wykonawcę

do wystawiania faktury VAT / rachunku bez podpisu Zamawiającego.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z § 3 ust. 1 i 3 umowy na podstawie częściowych faktur

VAT / rachunków wystawionych przez Wykonawcę za każdą z grup, która uczestniczyła w wyjazdowych warsztatach.

Do faktur VAT/ rachunku Wykonawca dołączy dokumenty określone w § 2 pkt. 8 niniejszej umowy.

Podstawą wystawienia faktury VAT / rachunku będzie właściwe wykonanie przedmiotu umowy (częściowe)

potwierdzone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT /
rachunku nie później niż w terminie ].0 dni od dnia potwierdzonego przez Zamawiającego wykonania (częściowego)

umowy,

Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT / rachunku przez Zamawiającego, przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT / rachunku,

Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

W przypadku błędnie podanego na fakturze VAT/ rachunku numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu

(koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.

W przypadku wystawienia faktury VAT, Wykonawca jest zobowiązany oddzielnie wskazać na fakturze VAT elementy

zamówienia co do których wystąpił i został naliczony podateKVAT oraz elementy zamówienia zwolnione z podatku

VAT.

§5
OSOBY ODPOW|EDZIALNE ZA WYKONAN|E UMOWY

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt przy wykonaniu umowy oraz prowadzenie bieżącej współpracy i konsultacji są:

1) ze strony Zamawiającego: ...

2| ze strony Wykonawcy: ..,
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