Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na
wykonanie materiałów edukacyjnopromocyjnych dla ZOPK

Umowa Nr ……/2013
zawarta dnia ……………… w Pokrzywnej pomiędzy:
Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych,
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
NIP 755-14-11-286, REGON 004501213
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Ireneusza Hebdę - Dyrektora ZOPK,
a
………………………………………….
……………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zawarta została umowa o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie z własnych materiałów Wykonawcy i dostarczenie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

koszulek (T-shirt) w kolorze białym - 500 szt.,
toreb bawełnianych o wym. 42 x 38 cm z krótkim uchwytem - 900 szt. ,
frisbee plastikowych z PP. o wymiarach: śr. 22 x 1, 5 cm - 400 szt.,
długopisów metalowych - 900 szt.,
maskotek – zając - 300 szt.,
maskotek – owca – 300 szt.

zwanych dalej materiałami edukacyjno-promocyjnymi.
2. Materiały edukacyjno-promocyjne winny być wykonane zgodnie ze złożoną ofertą.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się
także do:
a) wykonania i oznaczenia materiałów edukacyjno-promocyjnych zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego na wykonanie materiałów edukacyjnopromocyjnych dla ZOPK,
b) dostarczenia materiałów edukacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że materiały edukacyjno-promocyjne będące przedmiotem umowy
będą dobrej jakości oraz będą spełniały normy obowiązujące na tego rodzaju materiały.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy, projektów w wersji elektronicznej wszystkich rodzajów zamawianych
materiałów edukacyjno-promocyjnych określonych w § 1 ust. 1.

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia przez Wykonawcę projektów
zamawianych materiałów edukacyjno-promocyjnych, dokona ich akceptacji lub zgłosi poprawki
lub modyfikacje.
4. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek lub modyfikacji, Wykonawca
uwzględniając je przedstawi Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia poprawek
lub modyfikacji poprawione projekty materiałów edukacyjno-promocyjnych.
5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia przez Wykonawcę
poprawionych projektów, dokona ostatecznej akceptacji lub w przypadku ich kolejnej
niezgodności z może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w ciągu 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Michał
Stelmaszyk
7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest
.......................................................................................................................................................
8. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 stanie się własnością Zamawiającego
z chwilą odbioru. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego. Odbiór
przedmiotu zamówienia Strony potwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym, stwierdzającym
zgodność jakościową i ilościową przedmiotu zamówienia z umową.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne
brutto, zgodne ze złożoną ofertą, w wysokości ………………. zł (słownie: ……………. złotych).
2. Wynagrodzenie wypłacone zostanie po przyjęciu przedmiotu umowy na podstawie protokołu
odbioru oraz wystawionej faktury VAT/ Rachunek z terminem płatności 21 dni, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy.
§5
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za każdy
dzień zwłoki.
§6
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§8
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

…………………………………….
Zamawiający

…………………………………
Wykonawca

