
 

                                      Załącznik nr 3 
                               do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego nr SZD.ZP.1.2018 
                                                                             na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu 
                                                                                       pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie  
                                                                     i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”. 

 

UMOWA NR SZD.ZP.1.2018 
 

zawarta dnia ………………. r. pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, Rynek 36, NIP: 882-
212-26-21, REGON: 362761833, KRS: 0000581096, zwanym dalej Zamawiającym — 
reprezentowanym przez: 

Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 

i 

Marcina Pawełka – Dyrektora Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” 

a 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………….…, z siedzibą 
………………………………….…………………………………………………………., NIP: ……………………………………………… 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§1  
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje  

w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych 

z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.: 

I. Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz oznaczenia, tj.: 

a) Zaprojektowanie i wykonanie 14 (czternaście) jednostronnych tablic informacyjno-
pamiątkowych wraz z montażem naściennych w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 
spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez 
Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi 
wytycznymi dla każdej z tablic: 

• wymiary: 80 cm wys. x 120 cm szer., 

• materiał: spienione PCV od 0,9 cm do 1,2 cm, 

• pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, 

• trwałość oraz odporność na uszkodzenia,  

• czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki, 

• gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych, 

• montaż tablic należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w czterech 
szkołach zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego (Zespół Szkół nr 1  
w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8, Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 
24, Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie ul. Słowiańska 6, Zespół Szkół i Placówek 
Kształcenia Zawodowego w Bielawie ul. Żeromskiego 41) oraz w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający przedstawi wykaz tablic informacyjno-pamiątkowych  
z podziałem na szkoły, po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.  

 
 



 

 
b) Zaprojektowanie oraz wykonanie trwałego oznaczenia zakupionego w ramach ww. 
projektu sprzętu/wyposażenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym 
przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi 
wytycznymi: 

• ilość: 1 000 sztuk (jeden tysiąc sztuk), 

• wymiary: 10 cm szer. x 3 cm wys., 

• materiał: etykiety samoprzylepne, 

• czytelność/przejrzystość czcionki, 

• pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, 

• gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych, 

• informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez 
Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu 
zamówienia, 

• Wykonawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 
II. Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie 14 (czternaście) jednostronnych  

roll- upów, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez 

Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu w orientacji pionowej, na 

którym znajdować się będzie nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu, logotypy, 

grafiki. Zamieszczenie przykładowych 3 zdjęć związanych z tematyką projektu 

(przedstawiające m.in. pracownie: hotelarska, mechanik samochodowy, geodezyjna bądź 

przedstawiająca zawody objęte projektem). Zdjęcia zamieszczone na roll-upach powinny 

zostać powielone i wykorzystane, zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży 

obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia).   

     Parametry techniczne roll-upów: 

• format roll-upów: w orientacji pionowej, 

• wymiary min: 85 cm szerokość x 200 cm wysokość, 

• konstrukcja roll-upu aluminiowa, 

• podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, 

charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej  

w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość 

ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa  

z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M, 

• trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonane 

metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720x1440 dpi – pełen kolor 

wydruku; czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki, 

• materiał: m.in. Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia 

mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działanie promieni UV, materiał bez efektu 

zwijania się boków lub falowania materiału, 

• gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych, 

• akcesoria: wielowarstwowa, usztywniana torba transportowa w zestawie, 

• roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów, 

• Wykonawca dostarczy w/w przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 
III. Wykonanie i publikacja w lokalnej prasie materiałów promocyjnych w ramach projektu 

pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację 

pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego  

 



 

 

ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

III. 1 Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację 

jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie A3, zawierającego co 

najmniej: 

a) 3 zdjęcia związane z tematyką projektu (przedstawiające m.in. pracownie: hotelarska,        

       mechanik samochodowy, geodezyjna bądź przedstawiająca zawody objęte projektem).  

       Zdjęcia zamieszczone w artykule prasowym, powinny zostać powielone i wykorzystane  

       zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji bądź praw     

       autorskich do zdjęcia), 

b) Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony zostanie przez Zamawiającego), 

c) Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów 

      polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez   

      Zamawiającego). 

d) Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 3 kompletne egzemplarze prasy, w której   

      zostało opublikowane ogłoszenie w miesiącu marzec/kwiecień 2018 roku. Dostarczenie     

      ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy  

      w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania). 

e) Artykuł należy opublikować w prasie lokalnej ukazującej się na terenie Powiatu      

       Dzierżoniowskiego. 

III.  2  Publikacja artykułu nastąpi nie później niż do dnia  …. marca/kwietnia 2018 roku. 

III. 3 Przed publikacją opracowany artykuł należy przesłać do Zamawiającego w celu jego  

          akceptacji. 

III. 4 Termin realizacji artykułu strony określiły na dzień ….. marca/kwietnia 2018 roku, jednak  

          nie później niż do dnia 06 kwietnia 2018 roku. 

III. 5 Dokumenty i informacje, o których mowa w §1, ust. 1-3 zostaną przesłane przez   
      Zamawiającego do Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.  

III. 6 Zamówienie należy wykonać zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną ofertą   
          Wykonawcy.  

IV.    Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące projektu, opracowane zostaną przez 
Wykonawcę z wykorzystaniem języka wrażliwego na płeć, np. żeńskie formy 
gramatyczne, niestereotypowy wizerunek kobiet i mężczyzn na banerach 
informacyjnych, wielkość czcionki dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.   
 

§2 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonać, dostarczyć i zamontować tablice informacyjne w szkołach w Powiecie 
Dzierżoniowskim (13 tablic) i u Zamawiającego (1 tablica) – jednak nie później niż do dnia 
06.04.2018 roku; 

2. Dostarczyć oznaczenie wyposażenia sprzętu/pomocy dydaktycznego do Biura 
Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska – jednak nie później niż do dnia 06.04.2018 roku; 

3. Dostarczyć roll-upy do Biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska – jednak nie później 
niż do dnia 06.04.2018 roku. 

4. Dostarczyć opublikowany artykuł w prasie lokalnej (cała strona, format A3) do siedziby 
Zamawiającego – jednak nie później niż do dnia 06.04.2018 roku. 

 

       § 3 

1. Czynności   prowadzone   przez   Wykonawcę   na  rzecz  Zamawiającego  będą  wykonywane   

przy wykorzystaniu oficjalnych zasobów informacyjnych Zamawiającego, jak również                      

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innych materiałów i danych  



 

 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

2.  Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy 

podwykonawcy, za którego działania   lub   zaniechania   ponosi   razem   z   nim   solidarną  

odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………….. PLN 

brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………). 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie  

przez Partnera projektu: Powiat Dzierżoniowski na podstawie wystawionej faktury  

w poniższej wysokości, zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej, tj.: 

a) Powiat Dzierżoniowski, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, NIP: 882-212-54-82, 
w wysokości ……………… brutto (………………. zł. netto + ………………. zł. VAT) . 

 

§ 5 

1. Partner Projektu zobowiązuję się do wypłacenia kwoty, o której mowa w §4, ust. 2) 

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku ……………………… 

konto nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 6 

1. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu zdawczo-odbiorczego dla całego 

przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą do akceptacji prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 2. 

 

§ 7 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2 w wysokości 40% kwoty 

wskazanej w §4, ust. 1 umowy wraz z odsetkami za zwłokę od czternastego dnia                          

po otrzymaniu noty wzywającej do zapłaty. 

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100% wypłaconej kwoty 

wynagrodzenia wskazanej w §4, ust. 1 umowy wraz z odsetkami  za zwłokę liczoną od dnia 

wypłaty wynagrodzenia. 

 

       § 8 

1. Niemożność realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyny spoczywającej po stronie 

Zamawiającego, tj. w wyniku nieuzyskania od Zamawiającego dokumentacji lub innych 

informacji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, powoduje, iż Wykonawca może 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. 

2. Rozwiązanie umowy nastąpi po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia 

powstałych przeszkód, z podaniem terminu na realizację usunięcia przeszkód                         

nie krótszym niż 7 dni. Pisemne wezwanie może być dokonane przy użyciu faxu                        

lub za pośrednictwem poczty kurierskiej i poleconej. 

3. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu następnym po upływie uzgodnionego terminu, 

danego Zamawiającemu dla usunięcia przeszkód w realizacji umowy. 

       



 
 

 

 

       § 9 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

1. Niedopełnienie przez Zamawiającego terminów wskazanych wezwaniem, a w efekcie 

rozwiązanie umowy w trybie §8 w wysokości 20% kwoty wskazanej w §4, ust. 1 umowy wraz 

z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia zapłaty. 

2. Z przyczyn spoczywających po stronie Zamawiającego, zapłaci 20% kwoty wskazanej w §4, 

ust. 1 umowy wraz z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia 

zapłaty. 

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności dla wykonania zleconych czynności 

i zadań, wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy, przy zachowaniu zasady pełnej 

poufności wiedzy o Zamawiającym, nabytej z tytułu wykonywania powierzonych czynności. 

  

       § 11 

Wykonawca wykonując postanowienia niniejszej umowy deklaruje dyspozycyjność czasową 

wobec Zamawiającego w stopniu niezbędnym dla prawidłowej reprezentacji interesu 

Zamawiającego i realizacji postanowień umowy. 

 

§12  

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela, w osobie ……………………………………….                                   

do koordynowania prac związanych z realizacją umowy z udziałem służb Zamawiającego  

oraz nadzoru nad realizacją postanowień umowy i sposobu jej wykonania. 

2. Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Wykonawca wyznacza 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

§13  

Prawa autorskie na opracowania będące przedmiotem umowy należą do Zamawiającego,                    

bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§14  

1. Zamawiającemu wolno w terminie 3 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy                        

za zapłatą kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia przewidzianego w §4, ust. 1 umowy. 

2. Wykonawcy wolno w terminie 3 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy za zapłatą 

kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia przewidzianego w §4, ust. 1 umowy. 

 

§15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie zmiany w treści umowy wymagają dla ich ważności formy 

pisemnej. 

 

      §16 

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 



 

 

      §17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w randze oryginałów, po jednym 

dla każdych ze stron.  

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA 


