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UMOWA ……… 

 

Umowa zawarta w dniu …………………… roku w Lublinie; 

pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie 

REGON: 060271146 NIP: 7123077883 

z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin 

reprezentowaną przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  

w Lublinie Panią Izabelę Byzdrę 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych na 

potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia ogłoszeń prasowych według wskazań 

Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą w tytule ……………………………… 

3.  Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do 31 grudnia  2012 r. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do publikacji ogłoszeń prasowych, o których mowa w §1 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz 

z zachowaniem następujących warunków technicznych: 

1) ogłoszenia będą publikowane w ramce; 

2) ogłoszenia będą publikowane w kolorach określonych przez Zamawiającego; 

3) druk tekstu będzie wytłuszczony w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 

4) wszystkie ogłoszenia muszą być minimalizowane tak, aby jego tekst był przejrzysty 

i czytelny; 

5) ogłoszenia będą zawierać obowiązujące logotypy zgodnie ze wskazaniem 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do rozmieszczenia logotypów 

umieszczonych w ogłoszeniach prasowych zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów 

w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.  
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2. Zamawiający każdorazowo będzie przesyłał tekst ogłoszenia wraz ze wskazaniem 

wymaganej daty jego publikacji oraz wskaże proponowane miejsce jego zamieszczenia, 

na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed planowaną publikacją. Przekazanie tekstu 

następować będzie drogą: e-mail na adres wskazany w § 3 ust.2 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania projektu ogłoszenia i niezwłocznego 

przesłania Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą 

elektroniczną projekt ogłoszenia do zaakceptowania na adres e-mail: szkolenia@lawp.eu  

Zamawiający akceptuje przekazaną wersję ogłoszenia i przesyła informację 

o zaakceptowanym tekście ogłoszenia na wskazany adres e-mail Wykonawcy. 

4. W razie zaistnienia takiej konieczności Zamawiający nanosi poprawki i zawsze 

zawiadamia o tym Wykonawcę. Poprawione ogłoszenie Zamawiający przesyła 

Wykonawcy, a ten nanosi poprawki i ponownie przesyła, jako wersję ostateczną do 

zaakceptowania przez Zamawiającego.  

 

§ 3 

1. Zamawiający wyznacza osoby upoważnione do kontaktu w sprawach dotyczących 

realizacji umowy: 

1) …………………e-mail-………………….tel………………………………… 

2. Wykonawca do kontaktu z Zamawiającym wyznacza: 

1. ………………….e-mail:…………………… tel. ……….................................... 

3. Zmiana osób o których mowa w ust.1 i 2  nie wymaga formy pisemnej wymaganej dla 

innych zmian w umowie i następuje poprzez oświadczenie złożonej drugiej Stronie 

w formie pisemnej. 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści ogłoszenia, które są 

rozbieżne z treścią ogłoszenia przedstawioną przez Zamawiającego. W sytuacji, 

o której mowa wyżej Wykonawca na koszt własny dokonywać będzie sprostowań 

treści zamieszczonych ogłoszeń. Sprostowania są publikowane niezwłocznie po 

zauważeniu błędu przez którąkolwiek ze stron lub po wezwaniu Wykonawcy do 

sprostowania przez Zamawiającego, w zakreślonym terminie. 

2. W przypadku nie opublikowania ogłoszenia z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia w zażądanym 

przez Zamawiającego terminie na własny koszt. Powyższe nie wyłącza uprawnień 

Zamawiającego zawartych w §4 ust.1. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za jedno ogłoszenie zgodnie z 

ceną ofertową – kwotę brutto: …………………….(słownie…..) w tym podatek VAT 

kwota: ……… (słownie: ………….). Kwota netto wynosi: ………… zł (słownie zł: 

………………..). 

mailto:szkolenia@lawp.eu
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2. Całkowita maksymalna wartość umowy wynosi ……………zł (słownie: 

………………….) 

3. Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do publikacji min. 5 ogłoszeń. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny publikacji 1 ogłoszenia przez cały okres 

trwania umowy. 

5. Wykonawca  otrzyma zapłatę tylko za rzeczywiście wykonany przedmiot umowy tj. 

za faktycznie zrealizowane zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty umownej 

ustalonej §5 w ust2. 

7. Zamawiający dokona zapłaty w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 

podane na fakturze VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

8. Do faktury VAT Wykonawca dołącza bezpłatnie jeden egzemplarz gazety, jako 

potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający wymaga wystawiania przez Wykonawcę faktury VAT dla 

poszczególnych zamówień cząstkowych obejmujących niniejszy przedmiot 

zamówienia (po publikacji każdego ogłoszenia) w terminie do 7 dni kalendarzowych 

od wykonania zamówienia cząstkowego. 

 

§ 6 

1. W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminów zamieszczania ogłoszeń, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za każdy dzień 

opóźnienia w wysokości 0, 3 % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia umownego 

należność z tytułu kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy bez 

konieczności wezwania Wykonawcy do ich zapłaty. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych składając Wykonawcy 

odpowiednie oświadczenie na piśmie; 

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. W przypadku nie opublikowania ogłoszenia z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do żądania publikacji ogłoszenia w innym 

ustalonym terminie na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków Wykonawcy 

wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, 
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Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem § 3 umowy. 

 

 

§ 8  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn zm.) 

oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Zamawiający ubiega się o finansowanie przedmiotu zamówienia ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 


