
 

                 Załącznik Nr 2 

 
 

Umowa Nr …………. /projekt umowy/    
 

 
zawarta dnia ……………………. pomiędzy 
Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, NIP 768-171-75-75, REGON 5906048379, 
reprezentowaną przez: 
Jana Wieruszewskiego – Burmistrza Opoczna 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
firmą: ………………………………………………..,  /wpis do rejestru nr ……………………/, 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………… – Właściciela firmy 
zwaną dalej Wykonawcą 

§ 1 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 powyższej 
ustawy. 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na 
wykonaniu (opracowanie projektu graficznego, korekta, wykonanie, transport i montaż) 4 tablic 
pamiątkowych, jednostronnych nie mniejszych niż: szerokośd 90 cm x wysokośd 70 cm z zachowaniem 
proporcji długości boków, przy czym trzy z nich wykonane z blachy montowane będą na stelażach, zaś 
jedna mosiężna – na budynku oczyszczalni ścieków. 

2. Specyfikacja tablic pamiątkowych: 
a) Tablice pamiątkowe wykonane według wzoru (załącznik Nr 3), a opisane poniżej: 

 specyfikacja 3 tablic pamiątkowych: materiał - blacha aluminiowa lub blacha stalowa 
zabezpieczona przeciwkorozyjnie (np. ocynkowana); grafika - folią; kolor tła – biały; nadruk – 
wielokolorowy techniką wykonania zapewniającą trwałośd nadruku minimum 60 miesięcy, 
zabezpieczony powłoką UV, elementy graficzne na całości tablicy; rama/stelaż – konstrukcja 
bezpiecznie umocowana w gruncie z dwoma punktami podparcia; 

 specyfikacja 1 tablicy pamiątkowej: materiał: mosiądz; grafika: grawerowana malowana na 
czarno;  

b) treśd nadruku: nr i tytuł projektu, całkowita wartośd projektu, kwota dofinansowania  
z EFRR, nazwa beneficjenta oraz hasło Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego; 
logotyp Unii Europejskiej, logotyp Programu Regionalnego, logotyp Województwa Łódzkiego, opis 
treści: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego; 

3. Montaż tablic pamiątkowych odbędzie się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
4. Tablice pamiątkowe należy wykonad w oparciu o „Zasady promocji projektów dla beneficjentów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”, wersja z 5 
czerwca 2012 r., dostępne na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl. Wykonawca jest zobowiązany 
do zastosowania zawartych w przywołanych „Zasadach promocji….” wymagao dotyczących znaków 
graficznych i kolorów; 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty 
montażu. 

http://www.rpo.lodzkie.pl/


 

6. Zadanie realizowane jest w ramach promocji projektu p.t. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 
Opoczno – I etap, zlewnia Libiszów”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 

 
§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad zamówienie, o którym mowa w § 2,  w  terminie 14 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się: opracowanie projektu graficznego tablicy pamiątkowej w 
formacie „PDF” lub „Word”, przesłanie  w pliku elektronicznym na adres Zamawiającego 
monika.jetz@um.opoczno.pl celem zatwierdzenia, korekta, wykonanie tablic wg zatwierdzonego 
wzoru, transport i montaż tablic pamiątkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
§ 4 
 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2, wynosi ………………………. zł netto + VAT  23% 
(tj. ………………………… zł) czyli łącznie brutto ………………………… zł (słownie: 
…………………………………………..) zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 

2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, 
o którym mowa w § 2 i § 3. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnośd Wykonawcy za 
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

§ 5 

1. Zamawiający dokonana odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2, w terminie do 3 dni 
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy będzie uznany dzieo odbioru bez zastrzeżeo.  

§ 6 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek 
bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
Warunkiem wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem 
odbioru. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

 
§ 7 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy 

dzieo zwłoki, 
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4. 

mailto:Monika.jetz@um.opoczno.pl


 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych 
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
a) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego § 4 za 

każdy dzieo zwłoki, 
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn obciążających Zamawiającego  

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4. 

§ 8 
 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 9 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą byd dokonywane pod rygorem nieważności jedynie  
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 
§ 10 
 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA:     

 

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


