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Nazwa wykonawcy…………………………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………………………………….. 

Tel./fax………………………….. NIP……………………………REGON………………… 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

1. Przystępując do udziału w postępowaniu na:………………………………………………..  

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

    oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam za  

   - cenę netto…………………………zł.  

    obowiązujący podatek VAT w wysokości(………%)…………..….zł  

    cena brutto ………………........zł.  

     słownie (……………………….…………………………….………………………… zł).  

    - inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia*………………….. 

W tym: 

- plakaty 150 sztuk -  ……………………………….…………..…… cena brutto/netto, 

- ulotki 600 sztuk -   ………………………………….………..…… cena brutto/netto, 

- certyfikaty 264 sztuki -  ………………………………….………..…… cena brutto/netto, 

2. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie do 6 dni roboczych od zatwierdzenia 

projektów graficznych. 

3. Proponuję następujące warunki płatności 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego 

rachunku/faktury 

5. Oświadczam, iż zapoznałem z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w 

formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

7. Akceptuję przekazany mi wzór umowy. 

 

 

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

           Miejscowość i data                                                                    podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Umowa Nr ………………… 

Zawarta  w dniu ………………………… w …………………………………………. 

 

pomiędzy:  

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym  

 

a  

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą  

 

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu zapytania ofertowego 

dotyczącego realizacji Mikroprojektu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród 

mieszkańców gminy Szczerców” w projekcie  „Gmina na czasie” (umowa nr POPC.03.01.00-

00-0099/18) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa o powierzenie grantu nr 

POPC.3.1/8/48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019r. zobowiązuje się do: opracowania graficznego i 

wydruku plakatów, ulotek i certyfikatów zgodnie z wytycznymi „Podręcznika wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

 

§ 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Mikroprojektu pn. „Zwiększenie 

kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Szczerców” do opracowania graficznego i 

wydruku plakatów 150 sztuk, ulotek 600 sztuk i certyfikatów 264 sztuk zgodnie z wytycznymi 

„Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji”. Specyfikacja w/w materiałów zawarta jest w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Pozyskanie materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych leży po stronie 

Wykonawcy (np. fotografii, grafiki itp.) Zamawiający przekaże jedynie tekst w wersji Word, 

który winien zostać zamieszczony na w/w materiałach. 

3. Projekt poszczególnych materiałów promocyjnych wymaga akceptacji Zamawiającego.   

 

§ 2.1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonanie prawa autorskiego, do 

nieograniczonego w czasie korzystania z w/w materiałów.  

2. Przeniesienie praw autorskich określonych w ust 1 obejmuje następujące n/w pola 

eksploatacji: 

-  w zakresie rozpowszechniania w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

- publiczne wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
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- prawo do wykorzystania  do celów promocyjnych w tym reklamy, upowszechniania a także 

do oznaczania lub identyfikacji rezultatów projektu.  

- prawo do kopiowania 

 

§ 3.1. Z tytułu wykonania czynności określonych w § 1 i § 2 ustala się wynagrodzenie  

w wysokości ...................................................... zł. brutto (słownie: ..................................... ......) 

2. Podstawą dokonania płatności będzie dostarczenie faktur/rachunków  przez wykonawcę. 

3. Płatność za wykonanie czynności wymienionych w § 1 nastąpi w terminie 14 dni po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy ..................................................................................... 

4. Strony umowy ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Rachunki/faktury należy wystawiać na następujące dane: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 

8, 97-420 Szczerców, NIP: 769-205-72-89, Odbiorca: Gmina Szczerców, ul. Pułaskiego 8, 97-

420 Szczerców, NIP: 769-205-72-89 

 

§ 4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej 

ustaniu zachowa pełna poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej 

umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonane przez niego czynności nie będą 

naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

 

§ 5. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania umowy: 

- opracowanie graficzne powinno być wykonane w terminie do 3 dni roboczych od przekazania 

materiałów w wersji word 

- Wydruk materiałów powinien zostać wykonany w terminie do 6 dni roboczych od 

zatwierdzenia projektu. 

 

§ 5. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczone 

w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:  

a) Za zwłokę realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umowy brutto za nie 

dostarczenie w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu, 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego.  

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:  

a) Za nieterminowe regulowanie należności odsetki ustawowe.  

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem § 2 w 

wysokości 2% wartości umowy. 

 

§ 6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego Wykonawcę, jak 

i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

 

§ 8.1.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego 

4. Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

............................................      .......................................... 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 


