Załącznik Nr 2

UMOWA Nr … 2019 (wzór)
zawarta w dniu …………… 2019r. w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miastem Międzyrzec
Podlaski z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, NIP: 537-25-53-637, REGON:
030237411 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym w imieniu i na rzecz którego
działają: Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta
przy kontrasygnacie Ewy Szachnik - Kazimierczak - Skarbnik Miasta
a
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. NIP: ……………………….,
REGON: ………………………… stroną zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego o wartości szacunkowej do 30 000 euro nr
sprawy: R-III.271.29.2019 z dnia 09.08.2019r., strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
Przeprowadzeniu działań promujących niskoemisyjność dla projektu pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim” – opracowanie, wydruk i dostawa ulotki.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w Zapytaniu ofertowym - Instrukcji dla oferenta z dnia
09.08.2019 roku, Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 - 2020 zgodnie z Umową nr: RPLU.05.05.00-06-0027/16-00 o dofinansowanie
Projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim” realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej Oś 5: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA, Działanie 5.5: Promocja niskoemisyjności
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące prace obejmujące przedmiot zamówienia:
Opracowanie, wydruk i dostawa 1000 szt. dwustronnych ulotek format DL x 3 A4 do DL w
„Z”, wykonanej na papierze „kreda mat” min. 130 g/m2 pełen kolor. Ulotka promująca
niskoemisyjność, zawierająca informacje o projekcie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w
Międzyrzecu Podlaskim” oraz wszystkie elementy wymagane w przypadku materiałów
informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Księgą
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki
spójności na lata 2014-2020” (dokumenty dostępne na stronie internetowej pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/strona-613 wytyczne_dot_informacji_i_promocji.html).
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- opracowanie tekstów związanych z korzyściami związanymi z oszczędzaniem energii
elektrycznej, opracowanie grafiki, lub wykonanie materiału zdjęciowego jego postprodukcja do

wykorzystania w co najmniej 5 obszarach oszczędzania energii elektrycznej przykład:
1. Wyłączaj nieużywane urządzenia; 2. Wymień żarówki na energooszczędne; 3. Zmień sprzęt
AGD RTV na energooszczędny; 4. Korzystaj ze sprzętu RTV AGD mądrze –
energooszczędnie; 5. Gaś niepotrzebne światło. W części dotyczącej informacji o projekcie
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Międzyrzecu Podlaskim” Zamawiający zapewni tekst
oraz materiał zdjęciowy,
- uzgodnienie treści i zawartości ulotki z Zamawiającym,
- zaprojektowanie wzoru ulotki w konsultacji z Zamawiającym,
- przygotowanie ulotki do wydruku,
- wydruk 1000 szt. dwustronnych ulotek w formacie DL x 3 A4 do DL wraz ze złożeniem w
„Z” na papierze „kreda mat” min. 130 g/m2 pełen kolor.
- dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
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§2
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………… zł (słownie złotych:
……………………………………………………….. zł …/100 ) zgodnie z Ofertą stanowiącą
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do końca trwania
umowy.
Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w transzach po wykonaniu
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w Zapytaniu ofertowym –
Instrukcji dla oferenta „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia za poszczególne elementy
zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Podstawę do rozliczenia za dany element przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury
będzie stanowił protokół odbioru elementu (etapu) zamówienia przygotowany przez
przedstawicieli stron umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny
537-25-53-637 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na nabywcę: Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski NIP 537-25-53-637.
§3
Termin realizacji zamówienia:
- do 20 września 2019r.

§4
Strony postanawiają, że obowiązującą forma odszkodowania są kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu

wykonania przedmiotu umowy,
- w wysokości 15% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego,
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
- za nieterminową zapłatę należności w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§6
Integralną część umowy stanowią: Zapytanie ofertowe-Instrukcja dla oferenta jako Załącznik nr 1
i Oferta jako Załącznik nr 2.
§7
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i muszą być
akceptowane przez obie strony umowy.

§8
1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów jakie mogą wyniknąć przy
realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku ww. rozwiązania, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz. otrzymuje
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:

