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UMOWA Nr …………/2020 

zawarta w dniu …………... r. 

w Wągrowcu 

 

pomiędzy: 

Gminą Wągrowiec, z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22, NIP …………….. , 

reprezentowaną przez Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………... 

na podstawie wpisu do: 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL ………………………………. 

Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS …………………………; 

NIP ……………………… , 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie prowadzone jest zgodnie 

z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.)  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec nr 22/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec nr 8/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy 

Wągrowiec.  

 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na prowadzenie działań informacyjno-

edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną, w ramach projektu „BRACHOLIŃSKA 

OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

zamówienia. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia określony został w zapytaniu ofertowym oraz ofercie 

Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.  

3. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności związanych z realizacją zamówienia.  

4. Wykonawca gwarantuje, że zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonym do oferty 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego programem i harmonogramem.  
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§ 2 

1. W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) merytorycznego opracowania, przeprowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych, 

b) bieżącego informowania Zamawiającego o prowadzonych działaniach, szczególnie o zmianach 

w harmonogramie,  

c) w przypadku przekazania uczestnikom materiałów informacyjno-edukacyjnych, zapewnienie 

jednego egzemplarza materiałów dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji,  

d) sporządzenia sprawozdania z realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej i przekazania go 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zakończenia,  

e) dokumentowania liczby uczestników biorących udział w kampaniach informacyjno-

edukacyjnych, poprzez listy obecności, ankiety itp., 

f) zaprojektowania plakatu ogłoszeniowego dla każdego wydarzenia i przekazanie 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej, 

g) oznaczania materiałów związanych z organizacja działań edukacyjnych logotypami, zgodnie              

z zasadami promowania projektów, 

h) wykonania przedmiotu umowy w terminie najpóźniej do: ……………………………….. 

i) przeniesienia na Zamawiającego nieograniczonych w czasie i przestrzeni  autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych do przedmiotu zamówienia jako całości oraz jego 

fragmentów. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości: 

1)   Brutto ……………………………………zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………. 00/100), 

2) podatek VAT …………% tj.: ………….. zł  

(słownie złotych………………………………………………………………..… 00/100),  

3) Netto ………………………………………zł 

(słownie złotych: ……………………………………………………………...….. 00/100). 

2. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym                                  

i finansowym fakturze VAT.  

4. Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi protokół odbioru, potwierdzający 

wykonanie przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Ustala się, że nie ma możliwości zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.  

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy 

Nr ......................................w .............................. . 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 6 związany jest z prowadzoną 

przez Niego działalnością gospodarczą, w ramach której została zawarta niniejsza umowa. 

8. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności w trybie Mechanizmu Podzielonej Płatności 

(Split Payment), co Wykonawca akceptuje. 



 
Załącznik nr 3  

 
§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci          

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 

1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty kary umownej za odstąpienie przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 50% 

wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania       

noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia temu terminowi, Zamawiający potrąci karę 

umowną  z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych,  w przypadku gdy, szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 5 

1.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z umowy w terminie 14 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie na czas powyżej 2 dnia 

roboczych; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i mimo wezwania    

Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w terminie 

wyznaczonym w wezwaniu; 

3) w razie zaistnienia szczególnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć              

w dniu zawarcia umowy.  

4) w razie zaistnienia szczególnych okoliczności, których Gmina nie mogła przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy.  

 2.   W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ustępie 1 

pkt 3) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za należycie wykonaną część przedmiotu umowy. 

 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1145 ze zm.). 

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

dla Zamawiającego.  

 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego oraz jeden 

dla Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


