Znak sprawy: TECH2/2019/E/1
Załącznik Nr 3 do IWZ
UMOWA nr … (wzór)

zawarta w dniu …………….2019 r. w Sanoku
pomiędzy:
Powiat Sanocki / Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Stróżowska 15,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: Jowita Nazarkiewicz,
a
............................................................
z siedzibą w………………………………….. przy ulicy
……………………………………………
zarejestrowanym w (wpis do ewidencji działalności gospodarczej właściwego urzędu miasta/gminy lub rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w …………..…… pod numerem
……………………………………),
REGON …………………, NIP ……………………..
reprezentowanym przez:
....................................................................................
…………………………………………………………
§1
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania emisje powierzonego przez Zamawiającego
filmu w lokalnych portalach internetowych promującego działania Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku w ramach
projektu pn. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, numer umowy
RPPK.09.04.00-18-0009/18-00.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
3. Uszczegółowienie sposobu i zakresu czynności do wykonania wymienionych w ust. 1 zawiera Zapytanie
ofertowe stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i nie zgłasza do niego
zastrzeżeń oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania przedmiotu zamówienia.
§2
1. Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w terminach:
…………………………
2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały graficzne pomocne w przygotowaniu bannerów w ciągu 3 dni
od momentu podpisania umowy, a Wykonawca przedstawi wzory banerów do ostatecznej akceptacji przez
Zamawiającego - 7 dni przed umieszczeniem banerów na portalach informacyjnych, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu specyfikacje techniczną bannerów (rozdzielczość, wielkość itp.) w ciągu 3 dni od dnia
podpisania umowy.
3. Informacje umieszczone w wiadomości zostaną podane przez Zamawiającego w terminie 3 dni od momentu
podpisaniu umowy. Wiadomość ma zostać wysłana w czasie trwania dwóch kampanii reklamowych.
§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego tzn.: za zryczałtowaną cenę:
Brutto:
................. zł
(słownie: ................................................................ )
2. W cenie brutto zawarte są wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust.1 zostanie wypłacone na podstawie faktur/rachunków wystawionych
przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust.1 i 3 zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionych faktur VAT/rachunków.
5. Prawidłowo wystawione faktury VAT/rachunki powinny być przekazana na adres Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów płatności w przypadku nieotrzymania w
terminie od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych niezbędnych na ten cel. W takim przypadku
Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy odsetek za zwłokę.
8. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 w przypadku zmiany ustawowej
podatków (w szczególności podatku VAT).
§4
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto umowy za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy powinno
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość tej kary.
3. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
§5
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy,
niekorzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:
1.
Zapytanie ofertowe Nr TECH2/2019/B/1
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Załącznik nr 3 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU
(wzór)
(miejscowość i data)
W dniu …………………………… dokonano odbioru ………….. na podstawie Umowy numer……………………….……….. z
dnia ……………………….. zawartej pomiędzy Zamawiającym –…………………………………. a Wykonawcą
…………………………………………………………..
Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do zakresu, jakości i terminowości wykonanej dostawy.
Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
*- niepotrzebne skreślić
Podpisy osób biorących udział w czynnościach odbioru przedmiotu umowy:
Ze strony Zamawiającego:
……………………………………………….
(imię i nazwisko)
Ze strony Wykonawcy:
……………………………………………….
(imię i nazwisko)
Załączniki:
1. …
2. …
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