
 

 

                  Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

UMOWA 
nr ..… ……………………… 

zwana dalej Umową 
 
na dostawę materiałów promocyjnych na konferencję na potrzeby promocji projektu „e-Pionier” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3) 
 
zawarta w dniu .......................2017 r. w Gdańsku 

pomiędzy: 

EXCENTO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
NIP: 9571068929; REGON: 221890770 KRS: 0000461676 
reprezentowaną przez: 

1. Krzysztofa Malickiego – Prezesa zarządu 
2. Damiana Kuźniewskiego – Wiceprezesa zarządu  

Zwaną dalej: Zamawiającym, 

a 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 
NIP: ...................................; REGON: ......................................... 
wpisanym do KRS w .......................................... pod nr .......................................... / CEIDG 
reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... - ...................................................................... 
2. ..................................................... - ...................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

zwanymi dalej razem Stronami. 
 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy  
1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: Umowy) jest zamówienie polegające na wykonaniu 
dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby promocji projektu e-Pionier. 
2. Przedmiot umowy został opisany w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
2) warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
3) obowiązującymi przepisami i normami, 
4) treścią niniejszej umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby dostarczone materiały były nowe, nieużywane, umieszczone w 
oryginalnych opakowaniach  

5. Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą posiadały stosowne atesty, certyfikaty, 
zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego 

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały promocyjne nie są obciążony wadami prawnymi. 
 
 

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie  do dnia 15 maja 2017 r. 
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w drodze dostawy materiałów promocyjnych do siedziby 
zamawiającego (tj. ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) 
3. Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany został protokół 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 



 

 

 
 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe,  
które wynosi brutto …………… zł (słownie …………………………... i 00/100) stanowiąca kwotę  
………………. netto powiększoną o należny podatek VAT. 

2. Rozliczenie za dostawę materiałów nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag. 
3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
4. Do faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. 
5. Zapłata faktury nastąpi w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 
6. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
 

§4 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że z dniem przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy przenosi  

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3 Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania nadruków logo projektu e-Pionier wytwarzanie 

dowolną techniką egzemplarzy nadruków , w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową niezależnie od formatu zapisu; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których nadruki logo projektu e-Pionier 

utrwalono  

- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy bez ograniczeń 

ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych; 

c) w zakresie rozpowszechniania nadruków projektu e-Pionier w sposób inny niż określony w 

punkcie b)  

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnienie nadruków logo projektu e-Pionier w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw 

zależnych do Przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustępie 

poprzedzającym niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany z najwyższą starannością, zgodnie  

ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i wytycznymi ze strony Zamawiającego, wynikającą z 

zawodowego charakteru jego działalności i w sposób gwarantujący pełne i prawidłowe 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

 
 

§5 
Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie 
……………………………., e-mail: …………………………………. Tel. ...................... 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją umowy będzie ...................., e-
mail: ………………………………… e-mail:…………………………...Tel. ................... 

 
 

§6 
Czynności odbiorowe 

1. Strony ustalają, iż termin odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia nastąpi dnia 15 
maja 2017 r. 
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
a) odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem albo 



 

 

b) powierzyć poprawienie lub wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania w dokumentacji i miejscach wskazanych, przez 
Zamawiającego odpowiednich oznakowań wymaganych przez instytucję udzielającą 
dofinansowania. 

 
 

§7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 
1) w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania usługi w terminie 5 dni 

od dnia podpisania umowy, 
2) w przypadku niewykonywania przedmiotu umowy w terminie do dnia 15 maja 2017 r. 
3) w przypadku gdy, Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób 

istotny narusza zobowiązania. 
4) w razie wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.                        

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z 
zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 30 dni, przy czym odstąpienie od umowy powinno być 
poprzedzone bezskutecznym upływem dodatkowego terminu do dokonania zapłaty 
rozpoczynającym się od dnia doręczenia wezwania. 
 
 

§8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 
2. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni 

roboczych od dnia otrzymania noty księgowej. 
3. Jeżeli Wykonawca nie wpłaci kar umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do potrącenia mu wysokości kar umownych z bieżących należności, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2017 poz. 459 z zm.), jeżeli 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy Zamawiający 
jest  zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie o których mowa w art. 481 ustawy Kodeks 
Cywilny . 
 

§9 

Dopuszczalne zmiany umowy 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy muszą zostać dokonywane w formie pisemnych aneksów 

pod rygorem nieważności 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy: 

1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i 
usług. 

2) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa 
się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których 
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub 
skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

 
 

§10 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ustawy z 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.) 
oraz przepisy Kodeks Cywilny. 



 

 

2. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 11 
Wykaz załączników 

1. Integralną część Umowy stanowi załączniki 1-4 do Umowy. 
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy; 
Załącznik nr 3 – Protokół odbioru końcowego. 
Załącznik nr 4 – Aktualny odpis KRS/CEIDG 
 
 
 

 
 
         ……………………………………..                           ……...………………………………….. 

Zamawiający      Wykonawca 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 do Umowy  

Protokół Odbioru Końcowego 

 
W dniu __________________________ dokonano odbioru końcowego następujących materiałów 
promocyjnych: 

 

l.p. Nazwa i typ materiału promocyjnego Kompletność  Sprawność techniczna 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

…    

 

Przedmiot Umowy nr …………… z dnia ……………. został odebrany bez zastrzeżeń / z 

zastrzeżeniami*. 

Przedmiot Umowy nr …………… z dnia ……………. w zakresie objętym odbiorem został 

wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie*. 

1. Zgodnie z Umową nr ………….. z dnia ………………….wykonanie Przedmiotu 

Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia 15 maja 2017 r. 

2. Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w 

dniu……………………….. 

UWAGI: 

 

 

 

         

 

 

 

Za Wykonawcę                                                                      Za Zamawiającego 

 



 

 

 


