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Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego 

Bk.XII.042.1.1.2014

Projekt

UMOWA Nr Bk.XII.042.1.1.2014

zawarta w dniu ……….................. 2014 roku w Byczynie, pomiędzy:

Gminą Byczyna

ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna

NIP  751 175 01 02

reprezentowaną przez: Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera 
Zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy Różewskiej

a

………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………..……..
NIP – ………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą,

§ 1

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

I. Wykonanie zamówienia:
a) jednostronnej tablicy  informacyjnej – 1 szt. o wymiarach 150cm x 200 cm ,
b) jednostronnych tablic pamiątkowych – 9 szt. o wymiarach 80cm x 100 cm.

II. Zakres zamówienia obejmuje:
a)    zaprojektowanie tablic wymienionych w pkt 2 ust. 1 poz. a i b wg poniższych zaleceń
– zgodnie z wytycznymi  dla Beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno – promocyjnych,
b)   wykonanie zaprojektowanych tablic  wymienionych w pkt 2 ust. 1 poz. a i b z płyty
dwuwarstwowej aluminiowej (dibond) o grubości min 0,3cm,  wraz z zabezpieczeniem
przed  działaniem  czynników  zewnętrznych  –  po  jej  formalnej  akceptacji  przez
Zamawiającego.
a) dostawa zaprojektowanych tablic do siedziby Beneficjenta.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: do 10.11.2014 r.
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§ 3

1. Wymagania dotyczące wykonania tablicy informacyjnej:

A. Emblemat Unii  Europejskie spełniający wytyczne Komisji  Europejskiej  oraz odniesienie
słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

B. Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 –
2013  zgodnie  z  Księgą  Identyfikacji  Wizualnej  i  Wytycznymi  Ministra  Rozwoju
Regionalnego w zakresie informacji i promocji.

C. Herb  (logotyp)  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego  przy  czym  w/w
logotypy  są  dostępne  na  stronie  internetowej  RPO  WO  pod  adresem:
www.rpo.opolskie.pl.

D. Hasło promocyjne dla RPO WO: Inwestujemy w Twoją przyszłość.

E. Informacja o współdziałaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj.
„Projekt  współfinansowany przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa
Opolskiego na lata 2007 – 2013”.

F. Nazwa projektu.

G. Herb Beneficjenta.

H. Nazwę Beneficjenta.

2. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi znaków
graficznych  zawartych  w Vademecum  dla  beneficjentów  RPO  WO  2007-2013,  Tom  III  –
Realizacja i rozliczenie projektów  w ramach RPO WO 2007-2013, Wersja nr 20, lipiec 2014,
dostępnego  na  stronie  www.rpo.opolskie.pl   oraz  dokumentach  dotyczących  promocji
Programu  RPO  WO  2007-2013. Układ  tablicy  informacyjnej  musi  zawierać  wszystkie
wymagane elementy.  Informacja  o  dofinansowaniu ze  środków unijnych (znaki  graficzne,
informacja o współfinansowaniu oraz hasło promocyjne) powinna zajmować co najmniej 25%
powierzchni tablicy. Hasło promocyjne oraz treść informacji o współfinansowaniu mogą być
umieszczone w dowolnym miejscu tablicy, jednak poza ciągiem znaków graficznych. Napisy
na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały.

§ 4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  do  akceptacji  Zamawiającego  projektu

graficznego tablic przed ich wykonaniem.
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§ 5
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

netto: …..........
VAT ( 23% ): …................
brutto:.............. ( słownie : …..........

2. Cena ryczałtowa brutto zawiera  wszelkie  koszty  związane z  realizacją  zadania  wynikające
wprost z umowy, jak również nie ujęte w umowie a niezbędne do wykonania zadania.

§ 6
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego po wcześniejszym protokolarnym przekazaniu przedmiotu Zamówienia.

§ 7
Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 8
1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny NIP 751-175-01-02,  
i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny NIP …............

§ 9
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a)  W przypadku  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  niezgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
rażącego naruszania postanowień umowy.
b)  W  przypadku  wystąpienia  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie zamawiającego.

§ 10
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar
odstąpić od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
3. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

§ 11
W przypadku odstąpienia od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu
przysługują kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

§ 12
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a)  za  nieterminowe  wykonanie  określonego  w  niniejszej  umowie  przedmiotu  zamówienia
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
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b)  za  nieterminowe usunięcie  stwierdzonych  w czasie  odbioru  wad  i  usterek  w wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.  1 za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.
3.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  poniesionej
szkody.
4.  Zasady  ustalania  odszkodowania  za  nie  wykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  strony
opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 13
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową,  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J Ą C Y :

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY:
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