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Niniejsza umowa, zwana dalej ,,Umow4" zostala zawafia w dniu ... '.........2018 roku
po przeprowadzeniu zap)'tania ofertowego, pomigdzy:

Warmirfsko-Mazurskim Funduszem ,,Porgczenia Kredytowe" Sp6lk4

z

ogra,niclLonq

odpowiedzialnoSci4 z siedzib4 w Dzialdowie, 13-200 Dzialdowo, ul. Wolno5ci 4 wpisan4

do Krajowego Rejestru S4dowego, KRS 0000217603 w S4dzie Rejonowym w Olsztynie,

VIII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru S4dowego,

o

kapitale zakladowym

6.880.000,00 zl, NR REGON 519586722, NR NIP 571-16-19-647,
reprezentowanQ przez:

zwan4 dalej

Zamawiaj4cym'

a Firm4:

...........NRREGON

'NRNIP

;;;";;;:;,;;
zwan4 dalej Wykonawc4,

zostala zawarta umowa nastgpuj4cej tre5ci:

Opracowanie graficzne, wydruk

i

dostawa kalendarza tr6jdzielnego na rok 2019 dla

Warmif sko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
w celu promocji projektu ,,Dokapitalizowanie fundusry porgczeniowych na Warmii

i Mazuracht'

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

i Mazury na lata 2007-2013,

s1
1. Umowa jest nastgpstwem wyboru oferty Wykonawcy

w

postgpowanit zapltania

ofertowego.

2. Przedmiotem

umowy

jest

opracowanie graficzne, wydruk

i

dostawa kalendarza

trojdzielnego na rok 2019 do budynku Warmif sko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia
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Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie mieszcz4cego sig na ul. wolnosci 4 w Dzialdowie,
zgodnie ze z1o2on4 ofertq z dnia .......,....2018 roku. powyzej opisany dokument uznano
za nieodzowny element umowy.

s2
1. Ustala sig umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy:

-

w kwocie netto zlotych: ....,,.....21

(slownie: ...... ...... .....

-

zl:)

w kwocie brutto zlotych:

............ zl

(slownie:

-

....... ...... zl)
w tym podatek VAT w wysokoSci ..... yo, tojest w kwocie: ......... zl

(slownie:

................... zl)

2. Przedmiot umowy o kt6rym mowa

w $ I ust. 2 zostanie puekazany Zamawiai4cemu

przed wykonaniem do autoryzacji (dwukrotna aut oryzacja przez Zamawiajqcego).

3. Przedmiot umowy o kt6rym mowa w $ I ust. 2 zostanie przekazNry Zamawiai4cemu w
terminie ... . . . dni od dnia podpisania umowy.

4. okolicznosi przekazania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokolem zdawczoodbiorczym, podpisanym przez Zamawiaj4cego i Wykonawcg.

5. Rozliczenie transakcji nast4pi przelewem na konto wskazane przez wykonawca w ci4gu
14 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, po otrzymaniu przedmiotu
zam6wienia.

6. Za dzieh zaplaty uwazany bgdzie dzieri wykonania przelewu przez Zamawiaj1cego.
Je2eli zam6wienie nie zostanie wykonane

s.t
w terminie

wskazanym

w $ 2 ust. 3

niniejszej

nmowy z winy Wykonawcy bgdzie on zobowiqzany do zaplaty na rzecz Zamawiaj4cego
kary umownej:

a)

w

wysokoSci 0,20Y" wartosci zam6wienia okeslonego

(kwoty

b)

................... zl), zaku2dy

dzief,

w $ 2

ust.l

zwlok|

za odstqpienie od umowy z przyczyn le24cych po stronie Wykonawcy, b4dZ
rozwi4zania umowy z jego winy - w wysokodci 20,r/o wynagrodzenia umownego
brutto.

s4
Wykonawca zobowi4zany jest do wykonania umowy z nale2ltq staranno6ci4.
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$5
Zam6wienie uzn aje sig za naleZycie wykonane, gdy zrealizowane zostanie zgodnie ze z1o2on4
ofert4.

$6
JeZeli wysokoS6 szkody poniesionej przez Zamawiaj4cego

w

wyniku nienaleZytego

wykonania zam6wienia przekracza urysoko3i kar umownych, Zamawiaiqcy moze i4dac
odszkodowania na zasadach og6lnych.

s7
1

.

Osob4 odpowiedzialnq zabieiz4ce kontakty z

Wykonawcq po stronie Zamawiajqcego jest

Pani BoZena Pikus, tel. 23 69'7 50 52.

2.

Osobq odpowiedzialn4 za bieiqce kontakty

W okresie realizacji rob6t Wykonawca

z Zamawiai1cym po stronie Wykonawcy jest

zobowi4zany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiaj4cego w terminie 7 dni o:

a)
b)

Zmianie os6b reprezentujqcych Wykonawcg,

c)

OgloszeniuupadloSci Wykonawcy,

d)

Wszczgciu postgpowania upadloSciowego,

Znianie siedziby lub nazwy firmy,

w kt6rlirn

uczestniczy Wykonawca

jako dluznik.

$e
Wykonawca jest zobowi4zany zachowai

w

tajemnicy wszelkie informacje,

w

kt6rych

posiadanie wszedl wykonuj4c zam6wienie.

$10
W przypadku stwierdzenia H).4cych naruszef umowy strony mog4 wypowiedzie6 umowg za
uprzednim 7-dniowym wypowiedzeniem.

s11

W

sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowanie przepisy kodeksu

clrvilnego.

st2
Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.
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$1J
spory mog4ce powstai na tle stosowania niniejszej umowy rozstzyga6 bgdzie s4d wlaiciwy
miejscowo ze wzglgdu na siedzibg Zamawiai4cego, to jest s4d wlascir,ry dla

miasta

Dzialdowo.

s14
Umowg sporz4dzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach, l-egz. dla Wykonawcy, l_egz.
dla Zamawiaj4cego.

Zamawiajqcy:

Wykonawca:
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