
                                                                      

    

 
 

UMOWA NR ZS-ZO.2100/1/2013 Wzór 
 
 
 
 
zawarta w dniu …………………………2013 roku pomiędzy: 
Zespołem Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 28, 
37-420 Rudnik nad Sanem  NIP 865-17-39-986, REGON 000902725 zwanym dalej Zamawiającym,  
reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora mgr Edwarda Wołoszyna 
2. Główną księgową Zofię Młynarską 

a 
Wydawnictwem -----------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
reprezentowanym (ą) przez: 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 
Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku rozpoznania rynku (zapytanie o cenę) 
przeprowadzonego w związku z Projektem Wdrożenie  i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością 
oraz podniesienie atrakcyjności  i jakości kształcenia zawodowego współfinansowanym ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na umieszczenie artykułu 
sponsorowanego w prasie. 
  

§ 1 
 
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca wykonanie usługi polegającej na zamieszczaniu w 
prasie artykułu sponsorowanego na ½ strony (260 x 180,8 mm),    w kolorze z lokalizacją na jednej ze 
stron wskazanych w ofercie z dnia 09.01.2013  r. 
 

§ 2 
 
1. Materiały do artykułu dostarczy Zamawiający przesyłające je Wykonawcy drogą elektroniczną za 
pomocą e-maila, a treść artykułu i jego wygląd przygotuje Wykonawca. 
Artykuł należy oznaczyć  znakami  projektu oraz zapisem o treści Realizacja Projektu „ Wdrożenie i 
Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia 
zawodowego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (wzór dostarczy zamawiający). 
  
 
2  Wykonawca przed zamieszczeniem artykułu w czasopiśmie uzgodni ostateczny wygląd i treść 
artykułu z Koordynatorem Projektu Dyrektorem Zespołu Szkół Panem Edwardem Wołoszynem.  
 
3. Datę emisji artykułu określi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. 
 

 
 



                                                                      

    

 
 

§ 3 
 

1. W przypadku błędów w publikacji artykułu sponsorowanego (np. niezgodność opublikowanej treści 
z wcześniejszymi uzgodnieniami z Zamawiającym) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do 
jego powtórnej publikacji na swój koszt. 
 

§ 4 
 
Osobą upoważnioną do składania w imieniu Zamawiającego zamówienia jest: 
Dyrektor Zespołu Szkół Pan Edward Wołoszyn 
 
Osobą odpowiedzialną za kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 
………………………………… 
tel. ……………….. 
Fax ………………. 
e-mail…………………. 
 

 
§ 5 

 
1. Zapłata  wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy (cena podana przez Wykonawcę w 
ofercie) wyniesie: 
……………  złotych brutto (słownie złotych: ……………..) w tym ustawowy podatek VAT  w wysokości 
23%. 
 

§ 6 
 
1. Cena określona w § 5 jest stała i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia oraz jest jednakowa bez względu na dzień publikacji artykułu sponsorowanego. 
 

§ 7 
 
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 28.02.2013 roku. 
 

§ 8 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za zrealizowane zamówienie 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. 
Marszałka Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem 
NIP 865-17-39-986, REGON 000902725, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
 
2.  Na fakturze za zrealizowane zamówienie należy umieścić zapis o treści – Realizacja Projektu „ 
Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości 
kształcenia zawodowego”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 



                                                                      

    

 
 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek podany przez Wykonawcę w fakturze, 
wystawionej po potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. 
 
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
5. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej. 
 

§ 9 
 

1. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia, o którym mowa w § 1, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy. 
 
2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje od 
Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto za zamówienie, za każdy 
dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w celu publikacji artykułu 
sponsorowanego. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 
 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 
na zasadach ogólnych. 
 

§ 10 
 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 
  
2. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy. 
 

§ 11 
 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące u Wykonawcy ogólne 
zasady publikowania artykułów sponsorowanych. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

 
 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 
Każdej ze stron. 
 



                                                                      

    

 
 

§ 13 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 
1) Formularz ofertowy. 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


