Załącznik Nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO –
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
i szkoleniowych „Nowoczesne kompetencje w e – gminie Kunów”
UMOWA NR ……….2018
(wzór)
zawarta w dniu ………… w Kunowie pomiędzy
Gminą Kunów, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982, REGON
291009805, w imieniu i na rzecz której działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów - Lech Łodej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszka Żelazowska
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej
progu stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4
pkt. 8 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) strony uzgadniają, co następuje:
§ 1.
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa
materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu „Nowoczesne kompetencje
w e – gminie Kunów” ,w ramach projektu „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania
z internetu, e – usług” Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych„
III Oś Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

1. Zakres zamówienia:
I.
II.

Opracowanie i wydruk plakatów (plakat jednostronny A3, jednostronny kolor 4/0, nakład 50 szt., kreda
błysk 170 g, folia błysk, odporne na warunki atmosferyczne)
Opracowanie projektu i wykonanie 4 tablic informacyjnych promujących projekt (tablica jednostronna,

materiał wykonania: PCV o grubości 8-10 mm; oklejone folią zadrukowaną cyfrowo; odporne na
warunki atmosferyczne; kolorystyka CMYK; przygotowanie otworów montażowych ø 6, montaż w
III.

miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Gminy Kunów)
Wykonanie i dostawa 192 pendrive’ów (pojemność min. 8 GB, klasyczny pendrive lub w formie opaski na
rękę, znakowanie monochromatyczne – logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa + logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

IV.

Wydruk materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Instruktorów dla uczestników szkoleń
(maksymalnie 20 stron, wielkość A4, dwustronny, monochromatyczny, 192 komplety)

§2
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następującym terminie ……………

§3
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie
w wysokości: ……………………………………………………………………………………………………………………………….... zł
brutto.
(słownie: …………………………………………………………………………………………. złotych 00/100), które będzie
wypłacone na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
W tym za:
1.1 Plakat jednostronny A3, jednostronny kolor 4/0, nakład 50 szt., kreda błysk 170 g, folia błysk, odporne na
warunki atmosferyczne

50 sztuk * …………………… = …………………….. zł brutto
1.2 Tablica jednostronna, materiał wykonania: PCV o grubości 8-10 mm; oklejone folią zadrukowaną cyfrowo;
odporne na warunki atmosferyczne; kolorystyka CMYK; przygotowanie otworów montażowych ø 6, montaż
w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego na terenie Gminy Kunów

4 sztuki * …………………… = …………………….. zł brutto
1.3 192 pendrive’ów pojemność min. 8 GB, klasyczny pendrive lub w formie opaski na rękę, znakowanie
monochromatyczne – logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa + logo Unia Europejska Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

192 sztuki * …………………… = …………………….. zł brutto
1.4 Wydruk materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Instruktorów dla uczestników szkoleń
(maksymalnie 20 stron, wielkość A4, dwustronny, monochromatyczny, 192 komplety)

192 sztuki * …………………… = …………………….. zł brutto
2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
i szkoleniowych i nie może ulec zmianie przez cały czas trwania umowy.

3. Faktury będą wystawiane w następujący sposób:

4.

Gminą Kunów, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982, REGON
291009805
Podstawą wystawienia faktury jest sporządzenie przez Strony protokołu odbioru.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na tej
fakturze.

6.

Zestawienie kosztowe zawierające ceny jednostkowe wszystkich pozycji zawiera formularz ofertowy
stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

7.

Za dokonanie zapłaty przyjmuję się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

8.

Wynagrodzenie,

o

którym

mowa

w

ust.

1

obejmuje

wszelkie

koszty

związane

z realizacją zadania.
§4
1. Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone sporządzonym przez Strony
protokołem odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego urządzenia Zamawiający może odmówić podpisania
protokołu odbioru przedmiotu umowy i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
lub wymiany na rzecz wolną od wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

§5
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do jego:
a) zwielokrotniania dowolną techniką, w tym także cyfrową,
b) wprowadzania do pamięci komputera,
c) publicznego prezentowania, w tym do prezentacji multimedialnych,
d) umieszczania w sieci Internet i innych sieciach komputerowych,
2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy oraz upoważnienie do Wykonywania
w imieniu Wykonawcy nadzoru autorskiego do wykonanych dokumentacji a także własności nośnika,

na którym utrwalono przedmiot umowy, nastąpi automatycznie z chwilą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego na Zamawiającego bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron dodatkowych
oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za fakt, że przysługiwać mu będą autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy uprawniające do rozporządzania tymi prawami na rzecz Zamawiającego
w zakresie niniejszej umowy.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich
w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.
6. Za przeniesienie praw autorskich i własności nośników, Wykonawcy nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie.
§6
1. Strony ustalają, że formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
c) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
d) za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 4 ust. 2, w wysokości 0,5 %, wartości
wynagrodzenia, Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3.Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Wierzytelność, o której mowa w ust. 2 pkt a i b staje się wymagalna z dniem następującym
po dniu, w którym oświadczenie o odstąpieniu doszło do wiadomości Wykonawcy. Wierzytelność,
o której mowa w ust. 2 pkt c i d staje się wymagalna w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiło
opóźnienie.
6. Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych z różnych
tytułów.
§7
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
a przerwa trwa dłużej niż 10 dni,
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
c)Wykonawca realizuje zadanie przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową,
w szczególności uchybia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku
zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty
wskazanego w wezwaniu, pod warunkiem, iż przedmiot umowy został wykonany należycie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Prawo odstąpienia od umowy wynikające z umowy Zamawiający może wykonać niezależnie
od prawa odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy.

§8
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej
zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres
Zamawiającego lub Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie.
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego
sporu.
Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu
w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
6. Przedstawicielami Stron są:
a) Zamawiającego: b) Wykonawcy: 7. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a) zaproszenie ofertowe wraz z załącznikami.
b) oferta wykonawcy.

§9
Umowa została sporządzana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym dwa dla
Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca

