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Załącznik nr 1  

 

UMOWA Nr ……………………….. 
 

 
zawarta w dniu …………r. pomiędzy Miastem Łódź, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Piotrkowskiej 104 
NIP 725-002-89-02, reprezentowanym przez: 
Prezydent Miasta Łodzi - ………………………….. w imieniu, której działa: 
 
Pani  Katarzyna Adamek – Dyrektor Domu Dziecka nr 3 w Łodzi 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a,  
Firmą, z siedzibą przy ul. …………………………… w…………………….., NIP ……………………., 
REGON ………………………………….., 
reprezentowaną przez: 

………………………………… -  właściciela, 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu 
pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 3, izolacja przeciwwilgociowa 
ścian, zmiana kolorystyki elewacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś 
Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, 
Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków) - Umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-
0066/16-00 z dnia 07.10.2016 r. 

 
§2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące materiały 
promocyjne: 

1. Plakaty promocyjne, w formacie B1 standard zawierające informacje o realizacji 
 projektu przez Dom Dziecka nr 3 w Łodzi, tytuł projektu, cel główny, wartość 
 dofinasowania z UE,  zgodnie z wymaganym wzorem dostępnym na stronie 
http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu, - 6 szt.; 

2. Tablica z plexi bezbarwnej o wymiarach 70 cm szer. x 50 cm wys. wewnętrzna, montaż 
naścienny informująca o współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego zawierająca: Nazwę wnioskodawcy, Tytuł projektu, cel główny, 
wartość dofinansowania z UE; wykonana zgodnie 
z wymaganym wzorem dostępnym na stronie  

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu, - 1  szt.  

3. Nalepki na segregatory PP/A4/5 o wymiarach  wys. 4 cm. szer. 15 cm informujące o 
współfinansowaniu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
zgodnie z wymaganym wzorem wynikającym z zasad promowania projektu zgodnie z 
wymaganym wzorem dostępnym na stronie  

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu - 30 szt. 

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu
http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/poznaj-zasady-promowania-projektu
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§ 3 

Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy, do protokolarnego odbioru wykonanych 
materiałów promocyjnych opisanych w § 2. Na dzień zawarcia umowy strony określają 
szacunkowo termin wykonania materiałów promocyjnych na 25.10.2017 r. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie całości prac określonych w umowie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości: 

– wartość netto: ………………….zł (słownie netto: ………………………………..) 
– podatek VAT:…………………….zł(słownie VAT:……………………………………) 
-     wartość brutto:………………….zł  (słownie brutto:……………………………….),             

Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. 
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi na podstawie 1 faktury wystawionej przez 

Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy, po odbiorze wykonanych materiałów 
promocyjnych. 

4. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokoły odbioru wykonanych materiałów 
promocyjnych.  

5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie do 30 dni licząc od następnego 
dnia po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W fakturach wystawionych na Zamawiającego przez Wykonawcę należy  

jako płatnika podać:   
Miasto Łódź,  

ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 

725-002-89-02 
 
8. Faktury należy dostarczyć na adres: 

 
Dom Dziecka nr 3 w Łodzi 

ul. Sowińskiego 3 
91-485 Łódź 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, strony mogą 
dochodzić odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody, na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności                              
w następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznym upływie 
terminu wskazanego w wezwaniu, 

c) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub otwarto likwidację 
przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia, w terminie 30 dni od zdarzenia, będącego podstawą  
do odstąpienia od umowy i powinno zawierać przyczyny odstąpienia. 

 

§ 7 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wprowadzane  
w formie aneksu do umowy. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieobjętych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a) Oferta Wykonawcy z dnia …….. 
b) Kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego aktu 

założycielskiego Przedsiębiorstwa/Instytucji; potwierdzone za zgodność z oryginałem 
§ 10 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz.  
dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: 
 


