Załącznik nr 2 do Zapytania

UMOWA NR
W dniu .....................2018 r. pomiędzy
Klasztorem Ojców Dominikanów w Lublinie - ul. Złota 9, 20-112 Lublin
Reprezentowanym przez:
1. o. Grzegorza Kluza - koordynatora projektów inwestycyjnych
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
.................................................
z
siedzibą
w
...........................................
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań :
1. .............................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa następującej treści:
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu rozeznania rynku
w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.
§1
1. Przedmiotem umowy jest druk naklejek, opracowanie dokumentacji fotograficznej
projektu na stronę internetową i prezentacji o projekcie, druk plakatów, dotyczących
projektu: "Klasztor w sercu miasta" – adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO.
Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13
Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:
Realizacje/zadania

Opis
Druk naklejek

1. Projekt naklejek
2. Druk naklejek

Druk naklejek 500 szt. o wymiarach 105x25mm.
Na naklejkach mają być umieszczone logotypy:
znak Funduszy Europejskich (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego), flaga RP,
oficjalne
logo
promocyjne
Województwa
Lubelskiego, logo Unii Europejskiej. Naklejki będą

umieszczone na wyposażeniu kupionym w ramach
projektu
Opracowania dokumentacji fotograficznej projektu na stronę internetową i
prezentacji o projekcie
1. Wykonanie dokumentacji
Opracowanie dokumentacji fotograficznej projektu
fotograficznej
na stronę internetową i prezentacji o projekcie na
2. Wykonanie prezentacji o
spotkania różnych grup oraz mieszkańców lokalnej
projekcie
społeczności
Druk plakatów
1. Projekt plakatów
Druk plakatów 10szt.,format A3
2. Druk plakatów
§2
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wszystkich prac do dnia 15.12.2018r.
2. Przed wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
projekty poszczególnych elementów przedmiotu umowy oraz uzyskać ich akceptację
przez Zamawiającego.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego,
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron.
§4
1. Wysokość
wynagrodzenia
strony
(………………………………………) brutto.

ustalają

na

kwotę:

……………

zł

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie, przelewem w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego po uprzednim ich odbiorze.
3. Podstawą zapłaty za fakturę przez Wykonawcę jest protokół zdawczo-odbiorczy, o
którym mowa w § 3 ust. 3.
§5
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wywiązaniu się z terminu określonego w § 3 ust. 1 - w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1.
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego określonego w § 4 ust. 1.
3. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych
§7
1. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na dowolne wykorzystanie rezultatów
realizacji Przedmiotów Zamówienia.
§8
Wszelakie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, m.in.: Kodeks cywilny.
§ 10

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

