UMOWA z dnia [………………] r.
W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
w zakresie wykonanie wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych
Zawarta w Warszawie, pomiędzy:
Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z siedzibą w Warszawie 02-574, przy ul. Łowicka 19, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000032645, REGON 001351753, NIP 113-10-79-557
reprezentowaną przez:
…………………..
………………..
zwaną „Zamawiającym"
a
[………………]
reprezentowanym przez:
………………………………………………….
………………………………………………….
zwanym „Wykonawcą”, zwanych łącznie „Stronami”.
PREAMBUŁA
W związku z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą, złożoną przez Wykonawcę, w zakresie wykonania
wydruku i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa 40
osób z niepełnosprawnościami z woj. śląskiego szansą na AKTYWNOŚĆ i NIEZALEŻNOŚĆ” , realizowanego na
podstawie Umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0030/20-00, z dnia 16.03.2021 roku z Województwem Śląskim, w
imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” , Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi w zakresie wykonania wydruku materiałów
informacyjno-promocyjnych i dostarczenia ich do biura projektu tj. ul. Jana Pawła II 4
43-190 Mikołów.
Szczegóły zamówienia:
1. PLAKAT
Format A3
a) wymiary: 297 mm x 420 mm, +3 mm spadu,
b) druk: 4+0+lakier zabezpieczający,
c) papier 200g/m2,
d) projekt graficzny – wykonany przez Zamawiającego,
e) nakład: 50 sztuk;
2. PLAKAT
Format A0
a) wymiary: 841 mm x 1189 mm + 3 mm spadu,
b) druk: 4+0+lakier zabezpieczający,
c) papier: 200g/m2,
d) projekt graficzny – wykonany przez Zamawiającego,
e) nakład: 5 sztuk;
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3. ULOTKA
a) format: 210x297 + 3 mm spadu, składana do A5, bigowanie,
b) druk: 2-stronny, 4+4, lakier zabezpieczający,
c) papier: kredowy 170g/m2, matowy,
d) projekt graficzny zgodny z dostarczonym przez Zamawiającego,
e) nakład: 200 sztuk;
4. NOTES
a) Format A5,
b) karton biały okładka 230g/m2, nadruk offsetowy (4+0), na spad 2mm,
c) 50 kartek, nadruk kolor szaty (K30%), 1+0, 90g/m², klejony po krótszym boku,
d) projekt graficzny – wykonany przez Zamawiającego,
e) nakład 50 sztuk;
5. TECZKA SKRZYDEŁKOWA
a) format A4,
b) kolor do ustalenia przez Zamawiającego,
c) grzbiet 5 mm,
d) karton wysokiej jakości,
e) strona zewnętrzna druk offsetowy, kolor cmyk + lakier zabezpieczający,
f) strona wewnętrzna: bez nadruku,
g) projekt graficzny teczki - wykonany przez Zamawiającego,
h) nakład 50 sztuk;

2. Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby:
– ze strony Wykonawcy: …………………………., tel.: ……………………….e-mail: …………………………….
– ze strony Zamawiającego: …………………………., tel.: ……………………….e-mail: …………………………….
§ 2.
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustaliły na dzień 17.05.2021 roku.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 3.
WYNAGRODZENIE
Tytułem wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ……….. zł brutto (słownie: …………. złotych). Wszelkie koszty dostarczenia
materiałów informacyjno-promocyjnych, Wykonawca pokrywa we własnym zakresie.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie na rzecz Wykonawcy na podstawie dokumentu
księgowego (rachunek/faktura), wystawionego do 7 dni od daty zakończenia Wsparcia i zgodnego z podpisanym
przez obie Strony protokołem odbioru przedmiotu umowy.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na
rachunku/fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego
(rachunek/faktura).
Dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego
środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym
uczestniczył Wykonawca i może ulec opóźnieniu, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4.
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KARA UMOWNA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
–
w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy, w
przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy – za każdy przypadek naruszenia,
–
w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy,
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
–
w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy,
w przypadku niespełnienia przez wykonawcę klauzuli społecznej w zakresie zatrudnienia min. 2 osób przy
realizacji zamówienia, jeśli wykonawca otrzymał za jej spełnienie dodatkowe pkt.
2. Zastrzeżona w ust. 1 powyżej kara umowna nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% należnego wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 ust.1 – w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
4. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m.in. naruszenie postanowień niniejszej umowy oraz
sytuacje, w których Zamawiający powziął wiadomość o wszelkiego rodzaju zastrzeżeniach, uchybieniach,
zaniedbaniach lub innych zachowaniach świadczących o nienależytym wykonaniu umowy, które zostały wpisane
do protokołu odbioru przedmiotu umowy.
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§ 5.
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, dysponuję potencjałem organizacyjno-technicznym oraz znajduję się w sytuacji finansowej i
ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami
określonymi w Zapytaniu ofertowym, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie
stosowanych.
Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i profesjonalnego działania,
zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Wykonawca oświadcza, że wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie wejdzie w związku z realizacją
Wsparcia, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później, niż w
dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy podwykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o problemach mogących mieć wpływ
na terminową lub prawidłową realizację przedmiotu umowy.
Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedzialny jest za jakość świadczonej usługi.

§ 6.
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w ciągu 7 dniu od jej zawarcia, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Mimo ustaleń zawartych w ustępie poprzedzającym umowa podlega natychmiastowemu rozwiązaniu na
podstawie pisemnego oświadczenia przez jedną ze Stron, w przypadku, jeżeli:
– druga Strona nie będzie w stanie wypełnić któregoś z postanowień niniejszej umowy,
– druga Strona zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie jej wyznaczony likwidator czy inna osoba
upoważniona do likwidacji,
– zostanie ogłoszona upadłość drugiej Strony,
– wobec drugiej Strony wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania w
wysokości rzeczywiście poniesionych szkód z powodu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe rozliczenie poniesionych kosztów.
§ 7.
ZMIANA TREŚCI UMOWY
Strony przewidują możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w m.in. w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
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–
–

zasad płatności,
zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może
prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w
pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

§ 8.
KONTROLA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości realizacji postanowień
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu.
3. Na żądanie kontrolującego, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca udostępni do wglądu dokumenty związane z
realizacją niniejszej umowy w tym również ewentualne dokumenty finansowe związane z realizacją niniejszej
umowy oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji.
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§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Oferta złożona w toku Zapytania ofertowego stanowi integralną część niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sprawy sporne, wynikłe z zastosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………….
Zamawiający

…………………………………………………
Wykonawca
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