UMOWA
Zawarta w dniu …………………………. r., w Brennej pomiędzy:
Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, reprezentowanym przez
………………………... Zwanego dalej Zamawiającym, z siedzibą w Brennej 43-438, przy
ul. Wyzwolenia 77, NIP 548-243-40-81.
a
………………………………………………………………………………………………
NIP:………………………….
o treści następującej:
§1
Przedmiotem umowy jest druk ulotek informacyjnych, zgodnie z zadaniem realizowanym w
ramach projektu „Za woniom drzewa” w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020, nr projektu PLSK.01.01.00-24-0139/17

1. Druk ulotki informacyjnej
Ilość : 10 000 szt
Ilość stron : 2
Format : A4 dwustronny, składany na A5
Kolor 4/4
Papier min 130 g kreda mat
Pliki dostarczymy w:
- kolorystyka pełen kolor CMYK
- PDF/PSD/JPG lub TIFF
- 300 DPI, 3mm spady
Dostawa materiałów po stronie Wykonawcy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia wraz z dostawą do siedziby
Zamawiającego w terminie do 06.09.2021r.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za druk Wykonawcy kwoty łącznej
……………….brutto
(w
tym
23%
VAT)
słownie
:
…………………………………………………………………………………..).
Wynagrodzenie, o którym mowa, płatne będzie w formie przelewu po wykonanej usłudze na
podstawie protokołu odbiorczego i prawidłowo wystawionej Faktury VAT w terminie 14 dni od
wykonania usługi. W treści faktury musi znaleźć się zapis : druk ulotek , projekt nr
PLSK.01.01.00-24-0139/17
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest Wykonawcy jedynie za
przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń druk wszystkich materiałów.

§4
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy zobowiązany jest on
zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości równej 10 % wartości zamówienia. W sytuacji,
gdy do odstąpienia dochodzi z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 10% wartości zamówienia.
2. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi wady otrzymanego zamówienia ma prawo wezwać
Wykonawcę do ponownego, poprawnego wykonania we wskazanym przez siebie terminie, nie
dłuższym niż 5 dni roboczych. Za partie wykonaną wadliwie Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie. W sytuacji, gdy wyznaczony termin upłynie bezskutecznie, bądź też dostarczona
nowa partia ponownie zawiera błędy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy (w zakresie
błędnie wykonanego przedmiotu zamówienia) i nałożenia kary umownej o której mowa w ust. 1
powyżej lub zlecenia wykonania danej błędnej partii podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub Sądu.
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy w stosunku
do osób trzecich. Niniejsze postanowienie nie obejmuje obowiązków ujawnienia przewidzianych
prawem informacji osobom zwracającym się o to w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej oraz realizacji innych przewidzianych prawem obowiązków.
3. Spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia sądem właściwym będzie
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………
Wykonawca

………………………….
Zamawiający

