Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA nr RI……./2017
Zawarta w dniu ………… 2017 r. w Brzezinach pomiędzy Miastem Brzeziny z siedzibą w
Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16, NIP 8330005565 Regon 750148615 reprezentowanym
przez:
Marcina Plutę – Burmistrza Miasta Brzeziny,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Grażyny Meli,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
….……………………….., z siedzibą ……………………….………………………………...
NIP …………., Regon …………………, reprezentowaną przez ……………………………,
zwanym dalej WYKONAWC Ą
na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą materiałów biurowych dla uczestników
spotkań prowadzonych w ramach konsultacji społecznych w ramach projektu:
Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
200 x zestaw z nadrukowanymi logotypami:
- teczka na gumkę w formacie A4
- notes w kratkę w formacie A5, min. 25 kartek
- długopis ze stali lub aluminium, wkład z niebieskim tuszem
zwanych dalej produktem.
3. Na każdym produkcie logotypy monochromatyczne (pozytyw lub negatyw).
4. Logotypy na teczkach na gumkę oraz na notesach: od lewej logotyp Fundusze Europejskie
Pomoc Techniczna, logotyp Ministerstwo Rozwoju, logotyp województwa łódzkiego
„promuje łódzkie”, logotyp Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Spójności.

5. Logotypy na długopisach: od lewej logotyp Fundusze Europejskie, logotyp Unii
Europejskiej.
§ 2
Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy

1

wynagrodzenie łączne w wysokości ………… PLN netto (słownie ………………..
złotych netto), tj. ……………… PLN brutto (słownie: …………………………..złotych
brutto).
2.

Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany przez strony bez zastrzeżeń
protokół przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
informacjami przekazanymi Wykonawcy.

3.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy
Wykonawcy.
§3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 26.06.2017 r., z tym że wizualizacja
umieszczenia logotypu zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej
do dnia 21.06.2017 r.
2. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag do przygotowanej przez Wykonawcę
wizualizacji w terminie 1 dnia roboczego począwszy od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego. Przedmiot umowy zostanie wykonany po pisemnej akceptacji przez
Zamawiającego wizualizacji.
§4

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1. Za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
w terminie określonym w § 3 – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu całego przedmiotu umowy, licząc od umownego terminu
dostarczenia.
§5

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego jeżeli wysokość poniesionej szkody
przewyższy naliczone kary umowne.
§6
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się, że każdy w swoim zakresie będzie
współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie płatne w ramach budżetu projektu, o którym mowa w § 1
współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020.
§7
Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
§8
Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

