UMOWA NR ............./2014r
zawarta w dniu .......................
pomiędzy
Gminą Miejską Kowary z siedzibą ul. 1-go Maja 1a, 58 - 530 Kowary, NIP: 611-00-04-982,
reprezentowaną przez: Mirosława Góreckiego - Burmistrza Miasta Kowary przy kontrasygnacie
Agaty Młodawskiej - Skarbnika Miasta Kowary, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą …......................................., z siedzibą........................................................................................
NIP: …......................................, REGON: …............................. , reprezentowaną
przez.......................................zwaną dalej „Wykonawcą”
N podstawie art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r.,
Poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia opisanego w
pkt. 2 zapytania ofertowego tj. Wykonania składu, przygotowania do druku i druk
przewodnika dla dzieci według koncepcji graficznej Zamawiającego w ramach projektu pn.
„Wzmacnianie przyjaźni szkół z miast Kowary i Vrchlabi” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Przekraczamy granice. Projekt zarejestrowany pod
nr PL.3.22/3.3.01/13.03808.
§2
Termin realizacji umowy
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy :
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
2. Termin realizacji zadania: do dnia 06.06.2014r.
§3
Wynagrodzenie
1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną
ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy w wysokości brutto …........................ PLN
(słownie : …...........................................)
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy po wykonaniu zamówienia, w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury oraz
dokonania płatności będzie podpisany przez obie strony umowy protokół zdawczo odbiorczy
przedmiotu zamówienia.
§4
Kary umowne
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu
umowy w wysokości równej 2% wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej.
2. Spory wynikające z realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się przede wszystkim
rozstrzygać polubownie, a nie dające się usunąć zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwego
dla Zamawiającego sądu powszechnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym
egzemplarzu otrzymuje Wykonawca i Zamawiający.
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