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UMOWA 

 
zawarta w dniu ……………. roku w Suchedniowie 
pomiędzy  
 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchedniowie, z siedzibą w Suchedniowie,    
ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, NIP: 6631401214,  zwanym w treści umowy "Zamawiającym", 
reprezentowanym przez:   
- Małgorzatę Gołębiowską – kierownika, 
  
a firmą pod nazwą ………………………………………………………………..NIP: ………………………. 
, zwanym dalej "Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
-………………………………………………………………….  
 
zawarto umowę następującej treści: 
 

§  1. 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: 
 

    Wybrany wariant* (w przypadku zdecydowania się przez 

zamawiającego an wariant czarno-biały lub kolorowy 

odpowiednio wpisane kwoty) 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Szt. Parametry techniczne Cena brutto 

Wersja czarno-biała 

Cena brutto 

Wersja kolorowa 

1  

długopis 

 

 

25 

Długopis o wymiennym 

wkładzie, w obudowie 

plastikowej, z metalowym 

klipem, , kolor dowolny 

oraz logotypami Kapitał 

Ludzki i UE wraz z 

dopiskiem „Projekt 

współfinansowany przez 

unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego”  

Cena 

jednostkowa 

Cena za 

całość 

Cena 

jednostkowa 

Cena za 

całość 

    

2  

teczka 

 

 

20 

 

Teczka tekturowa o 

grubości min. 2mm, 

skrzydłowa, format A4, 

zapinana na dwa rzepy, 

wraz z logotypami Kapitał 

Ludzki i  UE wraz z 

dopiskiem „Projekt 

współfinansowany przez 

unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego”  
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3  

notes 

 

 

25 

Notes w kratkę min,. 30  

kartkowy z marginesem, w 

tekturowej oprawie, 

formatu A5, otwierany do 

góry, wraz z logotypami 

Kapitał Ludzki i  UE wraz 

z dopiskiem „Projekt 

współfinansowany przez 

unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego”  

    

4  

Baner –roll up 

 

 

 

1 

Roll up jednostronny, z 

możliwością samodzielnej 

wymiany grafiki, pełno 

kolorowy solwentowy 

nadruk na 

specjalistycznym materiale 

Blockout 440g lub Ferrari 

500g według 

przekazanego wzoru , 
ramię teleskopowe na 

stabilnej stopce z 

możliwością regulacji 

wysokości, torba 

ochronna, 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

RAZEM (brutto): 

    

 
 

§  2. 
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: 

Małgorzata Gołębiowska, e-mail mgopssuchedniow@hot.pl 
telefon kontaktowy 041 254 30 92 

2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:  
……………………….., Tel./Fax. …………………………………………..email: …………………………….. 
 

§  3. 
 

1. Realizacja usługi wskazanej w § 1 nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do 
………………………..2010 roku.  

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy bieżącą współpracę i dostęp do wszystkich informacji i 
dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w sposób kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności w przypadku 
jakichkolwiek żądań osób trzecich, wynikających z naruszenia ich patentów, praw autorskich i 

pokrewnych. 
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§  4 

1. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości: 
 ………………………………………………………………………………………………………..

za realizację usługi wymienionej w § 1, pkt. 1; 
 ………………………………………………………………………………………………………..

za realizację usługi wymienionej w § 1, pkt. 2; 
 ………………………………………………………………………………………………………

…za realizację usługi wymienionej w § 1, pkt. 3; 
 ………………………………………………………………………………………………………..

za realizację usługi wymienionej w § 1, pkt. 4.  
 
 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas” 
realizowanego przez Gminę Suchedniów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Suchedniowie w ramach: 
„Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej  
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  
Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej  

 
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej 14 dni po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.  
3. Wykonawca przedłoży fakturę po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o podpisaniu 

umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Suchedniów/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Suchedniowie a Instytucją Pośredniczącą.  

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi 
prowadzącemu rachunek Zamawiającego. Zapłata zostanie dokonana na konto w Banku 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§  5. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach: 

 
a. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 
- za brak realizacji przedmiotu umowy o której mowa w § 1 w terminie wskazanym w § 3 w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, pkt. 1. 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia o 
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którym mowa w § 4, pkt. 1. 
    
b. ZAMAWIAJĄCY płaci WYKONAWCY kary umowne: 
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia o którym mowa w §4, pkt. 1.  
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

§  6. 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 7. 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je 
do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§  9. 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
prawa.  

§ 10. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
Zamawiający:      Wykonawca 
 
 
 
…………………………………    …………………………………... 
 
 
 


