
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA nr ………. 

zawarta w dniu …………..….r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: 

Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina,  

NIP 777-322-03-74, Regon 301923252 reprezentowane przez 

1) Tomasza Łęckiego — Prezesa Zarządu, 

2) Justynę Radomską — Członka Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a 

 

………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………………………………………..  

2) …………………………………………………………………………..  

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§1 

1. Umowa jest realizowana w ramach projektu pn. „Spotkanie z historią w Parku „Dzieje”, 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.2. Wydarzenia kulturalne (zwanego dalej 

„Projektem"). 

2. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych z uwagi na to, że Zamawiający nie należy do kręgu podmiotów 

wskazanych  w art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązanych do stosowania ww. 

ustawy.  

3. Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, 

określonej w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. W wyniku dokonania przez Zamawiającego w dniu 

………………. 2016 r. wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, ogłoszonego na 

stronie http://www.dzieje.org.pl/ w zakładce Zapytania Ofertowe, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w ramach projektu pn. „Spotkanie z historią w Parku 

„Dzieje”. 



 

 

 

 

§2  

1. Przedmiotem umowy jest zakup, oznakowanie na podstawie materiałów przekazanych przez 

Zamawiającego oraz dostawa odzieży identyfikacyjno – promocyjnej w ramach projektu „Spotkanie 

z historią w Parku Dzieje”.  

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  dofinansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z polskimi normami, 

ogólnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą 

starannością, w sposób eliminujący zlecanie opracowań dodatkowych przy wykonywaniu robót na 

podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy 

5. Przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem 

Wykonawcy, że Przedmiot Umowy wykonany został zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 

oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 2 ust. 1, 

cenę w wysokości:  

       netto…………………PLN, (słownie:………………………………………………………………..   PLN), 

podatek VAT………………  PLN (słownie:……………………………………………………….. PLN), 

łącznie brutto……… ………PLN (słownie:………………………………………………………… PLN), 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie ceny wyszczególnionej w formularzu ofertowym 

Wykonawcy, stanowiącym Załączniki Nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego. 

3.  Wysokość wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym, oferty Wykonawcy 

i niniejszej umowy jak również wszelkie koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. 

4.    Podczas realizacji zamówienia cena nie może ulec zmianie. 

 



 

 

 

 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w §5 nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po ostatecznym wykonaniu zadania. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy: 

........................................................................................................................................ 

3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru wykonanych prac stwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli. 

4. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

7. Faktura i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 
§ 5 

 
Termin zakończenia wykonania Umowy ustala się: 
1.  dla odzieży identyfikacyjno – promocyjnej – Grupa I – maksymalnie do 11 czerwca 2016 roku. 
2.  dla odzieży identyfikacyjno – promocyjnej – Grupa II – maksymalnie do 23 czerwca 2016 roku. 
 
Każdorazowo dla wybranego artykułu należy przedstawić wizualizacje do akceptacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje ostateczny projekt, najpóźniej w terminie 5 dni od daty 
przedstawienia wizualizacji. Zamawiający pozostawia sobie możliwość naniesienia uwag do 
zaproponowanych wizualizacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w 
ostatecznym projekcie i przedstawić ponownie do akceptacji w terminie do 2 dni od ich przekazania 
przez Zamawiającego. 
 

§ 6 
 

 
1. Po wykonaniu umowy w terminie określonym w §5 Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

protokół odbioru końcowego wykonanych prac. 
2. Protokoły odbioru wykonanych prac zostaną sporządzone w 2 egzemplarzach w języku polskim. 
3. W przypadku stwierdzenia wad odbieranych przedmiotów lub ujawnienia wad w okresie gwarancji 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady lub dostarczyć produkty bez wad w terminie 5 dni od 
wezwania przez Zamawiającego.  

 
§ 7 
 

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo dostarczyć oznakowaną odzież identyfikacyjno – promocyjną do siedziby 
Zamawiającego tj. na adres Murowana Goślina, ul. Jagodowa 36A/7. 

 
 
 
 



 

 

 
 
§ 8 
 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie 
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana pocztą elektroniczną musi 
być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie wysłanym pocztą kurierską lub listem 
poleconym. 

§ 9 

1. Strony zgodnie postanawiają, że w sprawie bezpośredniej realizacji niniejszej umowy Wykonawca 

działał będzie osobiście lub przez następujących przedstawicieli: 

…………………………………………………………..,  

a przedstawicielem Zamawiającego będzie 

…………………………………………………………………………... . 

2. Osoby wymienione powyżej mogą zostać zmienione w trakcie realizacji umowy na inne za 

uprzednim  pisemnym poinformowaniem strony drugiej. Powiadomienie o powyższych zmianach 

nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenie aneksu. 

§ 10 

1. W przypadku zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawca zwraca się o zgodę do 

Zamawiającego w formie pisemnej. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 

Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 3 dni od otrzymania wniosku, z 

podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

Wykonawcy. 

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 

zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

§ 11 

1.  W wypadku niewykonania przedmiotu umowy, jak również w sytuacji jej nienależytego wykonania 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kar umownych w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w 

umowie. 

2.  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zwłokę w usunięciu braków ilościowych lub 

wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

 



 

 

   

 

3.  Strony zgodnie dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokości kar umownych. 

     

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.  

3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

  

§ 13 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 14  

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupioną odzież identyfikacyjno - promocyjną i 

usługę oznakowania. 

§ 15 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


