Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
Umowa nr………………………………
zawarta w dniu ………………….. 2015 r. w Mirosławcu

pomiędzy:
Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu z siedziba przy ul. Parkowej 1, 78-650 Mirosławiec, NIP: 765-14-59-654
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: Annę Dzida – Dyrektora ,
Katarzynę Mazur – głównego księgowego
a
…………………. z siedzibą w …………………, posiadającą REGON: ………….. oraz NIP:………………
zwaną dalej „Wykonawcą ”,
reprezentowaną przez: Pana/Panią ………………. – …………………………….
Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie
rozeznania rynku.
Niniejsze zamówienie udzielane jest w związku z realizacją projektu „Zabezpieczenie populacji żubrów w
północno-zachodniej Polsce przed presją turystyczną” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko (PO IiŚ) i jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
(umowa o dofinansowanie projektu z dnia 21.03.2013 r. nr POIS. 05.01.00-00-399/12). Dofinansowano ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 1 pylonu informacyjnego(tablicy informacyjnej)
, stanowiących załącznik nr 1 do ZO)
· Konstrukcja zaprojektowana w oparciu o model obciążenia zgodny z PN-EN 1991-1-4:2008 , dla I strefy
wiatrów na terenie Polski
· Boki pylonu wykończone profilami maskującymi mocowania do konstrukcji nośnej
· konstrukcja będzie posiadała przestrzeń do zamontowania w przyszłości podświetlenia od wewnątrz na
diody LED, sterowane czujnikiem zmierzchowym, zasilanie 230V
· Grafika wycinana laserowo i podklejana płytą plexi mleczna translucentna
Kolorystyka 4+4 wg załącznika 1
· Bryła pylonu wychodząca poza prostokątną formę – panele z możliwością podświetlenia diodami LED z
licem z plexi , kaseta aluminium, spawana , malowane proszkowo według palety RAL

· Fundament: stopa fundamentowa betonowa (B20), umieszczona w gruncie min. 70 cm w głąb
Kotwienie elementów ukryte, zapewniające bezpieczeństwo przechodniom (brak ostrych krawędzi i
wystających elementów)
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w pkt I:
a) Mirosławiec działka nr 976, obręb 0001 Mirosławiec

§2
TERMIN ORAZ REALIZACJA UMOWY
1. Zamówienie powinno zostać zrealizowane w następujących terminach:
do 30.04.2015 r.
2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez osoby upoważnione z obu stron
umowy protokół odbioru zmówienia bez zastrzeżeń.
3. Po podpisaniu umowy osobami upoważnionymi do koordynacji realizacji zamówienia są:
ze strony Zamawiającego:
Pani Magdalena Tracz – koordynator projektu tel. 67 259 50 23
e-mail: okis.mc@wp.pl
ze strony Wykonawcy:
Pan/i…………………………….., tel. …………………………,
e-mail:…………………
4. Osoby koordynujące realizację zamówienia kontrolują przebieg realizacji zamówienia pod względem jego
zgodności z przedmiotem zamówienia oraz podpisują protokół odbioru.

§3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………….PLN (słownie złotych:…………………………………..
…/100), zgodnie z przedłożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do umowy
2. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek po podpisaniu protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń.
3. Faktura/rachunek wystawiona/y przez Wykonawcę podlega zapłacie przelewem przez Zamawiającego,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4
KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy
dzień zwłoki.
2. Za nienależyte wykonanie zamówienia uznaje się niezrealizowanie zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym (załącznik nr 1), w szczególności niezrealizowanie przedmiotu umowy
w terminach
określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
3. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy nie
dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla
Wykonawcy.

Wykonawca

Załączniki:
1. Kopia zapytania ofertowego
2. Kopia oferty Wykonawcy
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