
 

                    
 
 
 
 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 

 

Rynek 1                                                                                        
46-220 Byczyna                                                                      

 

zawarta w Byczynie, w dniu ………………
pomiędzy Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Ryszarda Grünera – Burmistrza Byczyny 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
a firmą ……………………………. 
z siedzibą w ……………………... 
reprezentowaną przez: …………………
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać (przedmiot zamówienia) opracowanie 
graficzne i wydruk: 

− Folderów promocyjnych (1000 szt.)

− Koszulek (150 szt.). 
 

w ramach projektu: „Byczyńskie Paradnice jadą w tournee w LGD
zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 

1. O zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub 
droga elektroniczną.  

2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru 
sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 

GMINA BYCZYNA 

Rynek 1                                                                                                                   tel./fax. 077 413 41 50 
220 Byczyna                                                                                                    e-mail: um@byczyna.pl

Umowa nr Wp ……………… 

zawarta w Byczynie, w dniu ……………… 
pomiędzy Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 

Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy Różewskiej 

reprezentowaną przez: ………………… 

§ 1. 

a Wykonawca zobowiązuje się wykonać (przedmiot zamówienia) opracowanie 

Folderów promocyjnych (1000 szt.) 

„Byczyńskie Paradnice jadą w tournee w LGD-owskie okolice”. Szczegółowy opis przedmiotu 
mówienia zawarty został w załączniku nr 1 do umowy. 

§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 września 2014 r. 

§ 3. 

O zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub 

zedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru 
sporządzonego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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§ 4. 

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego za jej działania, jak za własne.  

§ 5. 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 
w wysokości ………………….. zł (słownie: …………………… złote 96/100). 

2. Wynagrodzenie jest płatne po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia bez wad, w 
terminie 14 dni od daty doręczenia do zamawiającego faktury VAT, na rachunek bankowy  wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

3. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego kwotą 
wynikającą z faktury. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca może żądać od zamawiającego odsetek ustawowych  za 
zwłokę. 

§ 6. 

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości 
dzieła za każdy dzień zwłoki.  

2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości nie 
wykonanego dzieła.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.  

4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

§ 7. 

1. W przypadku wystąpienia w przedmiocie zamówienia wad, Zamawiający prześle wykonawcy protokół 
reklamacyjny, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć  wadę lub odpowiedzieć na reklamację  w ciągu 7 dni.  

2. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uważa się za uznanie tej reklamacji, z obowiązkiem załatwienia jej 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

§ 8. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 10. 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika: 


