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UMOWA I/oI/ZoLg

Zawarta w dniu 28 stycznia 201,9 roku w Telatynie, pomiędzy Gminą TelaĘn,
ul. F. Chopina 10, 22-652 Telatyn, posiadającą NIP 92t-I9B-71-72, REGON 950368990,

zwanąw dalszej treści umowy ,,Zamawiaiącym", reprezentowaną przez:

1) Dariusz Kozłowski - Wóit Gminy Telatyn
2) TomaszSzaruga - Skarbnik Gminy TelaĘn

a firmą:

Doradztwo i Reklama Sp. z o.o., ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457026,
NIP; 922304770'J,, REGON: 061537617, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,

reprezentowana przezi

1J Adolf Wituch - Prezes Zarządu Doradztwo i Reklama Sp. z o.o.

zwana w dalszej treści umowy,,Wykonawcą",

o następującej treści:

§1
Zamańający deca, a Wykonawca przy)mu)e do redizacjl wykonanie usługi w zakresie

promocji projektu pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie

Telatyn", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 201,4-2020, Oś Priorytetowa 5. EfektywnoŚĆ energetyczna

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5,2 Efektywność energetyczna sektora

publicznego,

§2
Za zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej, pamiątkowej

i zaprojektowanie, opracowanie i publikację ogłoszeń w lokalnej prasie. Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5000,00 zł netto fsłownie: pięć tysięcy złotych)

plus podatek VAT w wysokości23o/o, co stanowi cenę brutto w wysokości 6150,00 zł

(słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) zgodni e ze złożoną ofertą.
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§3
1, Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg

realizację umowy są:

2, Potrzeby, uzgodnienia i inform acje związane z wykonaniem usługi przekazywane

będą pisemnie zatwierdzane i parafowane przez uprawnione osoby.

§4
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

§5
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

1. Tablicy informac}zjnej a w szczególności zaprojektowanie, rvykonanre, dostarvę

i montaz I szt, wolnostojącej, jednostronnej tablicy informacyjnej o rrl,miarach

wys. B0 cm x szer, 120 cm (wymiary europalety) wraz z konstrukcją na dwóch słupkach

stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanychJ przeznaczonych do

umieszczenia w gruncie. Nadruk w pełnym kolorze na blasze ocynkowanej pokrytej

laminatem, Tablica musi być wykonana z materiału odpornego na działanie warunków

atmosferycznych, gwarantującego trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelnoŚĆ

informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. Tablica powinna byĆ umocowana na

dwóch słupkach stalowych (zabezpieczonych i pomalowanych) i umieszczona na

konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź tablicy po wbudowaniu w terenie

znajdowała się na takiej wysokości nad poziomem terenu aby tablica była widoczna

(wysokość umieszczenia na|eży uzgodnić z Zamawiającym). Ponadto Wykonawca

zobowiązany jest zamontować tablicę w sposób uniemożliwiający jej wywrócenie oraz

zapewniający bezpieczeństwo. Tablica wraz z konstrukcją powinna być zabezpieczona

antykorozyjnie,

Tablica zostanie przygotowana według wskazówek Zamawiającego oraz zgodnie

zWytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 201,4-2020 w zakresie Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Na tablicy mają znajdować się treści dotyczące prowadzonej przez Gminę Telatyn

inwestycji dotyczącej termomodernizacji obiektów użytecznoŚci publicznej.
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Tabli ca informacyj na musi zawier ać|

! nazwę beneficjentą
. Ęrtuł projektu,
. cel projektu,
. znak FE, barwyRP i znakUE,
. oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego,
. adres portalu wvyw.mapadotacji.gov.pl.

Wzór tablicy, który znajduje się na stronie internetowej programu wvyw.rpo.1ubelskie.pl

- jest obowiązkowy. Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji

i elementów graficznych. Miejsce lokalizacji tablicy informacyjnej zostanie wskazane

Wykonawcy przezZamawiającego w późniejszym terminie. W cenie usługi Wykonawca

zapewnia, wszelkie niezbędne czynności służące wykonaniu zamówienia.

2. Tablicy pamiątkowel a w szczególności zaprojektowanie, wykonanie, dostawę

imontaż I szt. tablicy pamiątkowej o wymiarach wys. 80 cm x szer. 1-20 cm. Tablica

wykonana z materiału: dibond o grubości 3-4mm, przezroczysta pleksa, w technologii

odpornej na uszkodzenia i warunki, nadruk: pełen kolor (4+0), pokryty laminatem UV

odpornym na warunki atmosferyczne, mocowanie do ściany budynku na chromowanych

dystansach. Montaż na budynku Szkoły Podstawowej w Telatynie - tablica

zamontowana ptzy użyciu odpowiedniej wytrzymałości kołków rozporowych. Montaż

tablicy ma odbyć się w taki sposób aby zapewnić trwałość mocowania. W przypadku

zniszczenia ściany podczas montażu Wykonawca ma obowiązek przywrócić stan ściany

do poprzedniego wyglądu. Tablica musi być wykonana z materiału trwałego,

gwarantującego trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz

wysoki poziom estetyczny tablicy, Tablica zostanie przygotowana według wskazówek

Zamawiającego oraz zgodnie z Wficznymi programowymi dotyczącymi systemu

wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tablica pamiątkowa musi zawierać:
r nazwę beneficjenta,
. Wtuł projektu,
. cel projektu,
. znak FE, barwy RP i znak UE,
. oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego,
. adres portalu vvvvw.mapadotacji.gov.pl.

Wzór tablicy, który znajduje się na stronie internetowej programu lvvyw.rpo.1ubelskie,pl.

- jest obowiązkowy. Tablica pamiątkowa nie może zawierać innych informacji
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i elementów graficznych. Miejsce lokalizacji tablicy pamiątkowej zostanie wskazane

Wykonawcy przezZamawiającego w późniejszym terminie W cenie usługi Wykonawca

zapewnia, wszelkie niezbędne czynności służące wykonaniu zamówienia.

3. Ogłoszenia w lokalnej prasie a w szczególnoŚci zaprojektowanie, opracowanie

i publikację ogłoszeń w lokalnej prasie - 5 sztuk. Ogłoszenie prasowe, musi bYĆ

opublikowane w tygodniku lub dzienniku o minimalnym średnim nakładzie 10000

egzemplarzy, Ęgodnik lub dziennik musi mieć co najmniej zasięg regionalny (Ponad

powiat tomaszowski). Wydruk pełen kolor na stronach redakcyjnych (niedozwolone jest

zamieszczenie ogłoszeniana stronachz og}oszeniami). Wymiar każdego z ogłoszeń musi

być nie mniejszy niż BOx170 mm. Ogłoszeniazostaną przygotowane według wskazówek

Zamawiającego oraz zgodnie z WyĘcznymi programowymi dotyczącymi systemu

wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

20L4-2O20 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Każde ogłoszenie musi zawierać minimum:
r lldzwQ beneficjenta,
. znak FE, barwy RP iznak UE,

. oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego,

. tytuł projektu,

ostatticzna forma ogłoszeń oraz ich zawartoŚĆ merytoryczna będzie uzgodniona

zZamawiającym. W cenie usługi Wykonawca zapewnia, wszelkie niezbędne czYnnoŚci

służące wykonaniu zamówienia

§6
Rozliczenie należności za usługę objętą niniejszą umową dokonane będzie na podstawie

faktury wystawionej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru materiałów

promocyjnych w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy

zprzyczyn |eżących po stronie Wykonawcy w wysokoŚci 20 o/o wYnagrodzenia

umownego określonego w § 2 niniejszej umowy.

Zamawiający zapłaciWykonawcy karę umowną za odstąpienie od umolvy zprzyczYn

leżących po stronie Zamawiającego w wysokoŚci 20 o/o wynagrodzenia umownego.

określonego w § 2 niniejszej umowy.
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§8
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

Wykonanie umowy nie |eży w interesie Zamawiającego, czego nie było można

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Strony obowiązują przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pisemnie w formie
podpisanego aneksu przez każdąze stron,

§11
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod

r ozstr zy gnięcie rzeczowo wła ś ciwego S ąd u d l a si e dz i by Za m awi aj ącego.

§12
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,

Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego,

Zamawiający:

z czego jeden dla

Wykonawca:
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