Załącznik Nr 2
do Zapytania ofertowego – kaszerowanie główek kalendarzy
zn. Spr.: EZ.270.2.54.2021
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……….….. w Nowym Bedoniu pomiędzy: Skarbem Państwa - Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Rozwojowo-Wdrożeniowym Lasów
Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń, ul Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol
NIP:728-000-86-66
zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez
Piotra Ciepłuchę dyrektora ORW LP w Bedoniu
a
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez zamawiającego w dniu …..………... wyboru oferty na
realizację zamówienia (Zn. spr. )- usługa kaszerowania główek do kalendarzy trójdzielnych,
zawarto umowę o następującej treści:
§1
Strony zgodnie ustalają, że zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania
usługę kaszerowanie główek do kalendarzy trójdzielnych za cenę i w ilościach podanych w
poniższej tabeli.

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Kaszerowanie
główek

Szacowana
ilość
(w szt.)

Cena
netto
za szt.

Szacowana
wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Szacowana
Wartość
brutto

11 000

Ogółem szacowana wartość netto zamówienia wynosi 0 zł (słownie: ….. złotych).
Ogółem szacowana wartość brutto zamówienia wynosi 0 zł (słownie: …. złotych).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się że przedmiot umowy wymieniony w §1 zostanie
wykonany z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych, zawartych
poniżej:
 wykonanie na tekturze z pianką (pianka minimum 2mm grubości);
 format główek – 22x32 cm;
 wydrukowane zdjęcia na papierze – kreda 150 g dostarczy Zamawiający;
 wykonanie otworu na zawieszenie kalendarza;
 wydruki będą dostarczane przez Zamawiającego etapami.

2. Wykonawca będzie dostarczał gotowe oklejone główki do siedziby Ośrodka
Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu w terminie 10 dni
kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia wydruków przez Zamawiającego.
3. Szacowana ilość wykonania usługi kaszerowania główek do kalendarzy trójdzielnych
– 11 000 sztuk.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne
wynagrodzenie, wynikające z zakresu zamówień i dostaw oraz wiążącego strony
cennika opisanego w §1 umowy, na podstawie wystawionych faktur VAT.
2. Płatność należnego wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiającego.
3. Za datę dokonania zapłaty, uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez
Zamawiającego w obsługującym go banku.
4. Oferowane ceny za dostawy gotowych główek do kalendarzy trójdzielnych nie
podlegają zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy.
5. Cena brutto może zostać zmieniona jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT.
§4
Do merytorycznej współpracy w zakresie objętym niniejszą umową upoważniona jest
a) ze strony Wykonawcy :
……………………………………………………………………………………………………
b) ze strony Zamawiającego:
Sławomir Zielkowski, tel. 42 677 25 26, adres poczty elektronicznej:
slawomir.zielkowski@bedon.lasy.gov.pl
Agnieszka Sławska, tel. 42 677 25 23, adres poczty elektronicznej:
agnieszka.slawska@bedon.lasy.gov.pl
§5
1. Zamawiającemu niezależnie od ziszczenia się przesłanek związanych z ustawowym
uprawnieniem odstąpienia od umowy, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych
poniżej jeżeli:
a. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje jej Pomimo wezwania Zamawiającego do
złożonego na piśmie,
b. wykonawca dostarczył przedmiot umowy niezgodnie z parametrami
określonymi w zapytaniu ofertowym i nie dokonał ich wymiany,
c. wykonawca nie realizuje zleceń we wskazanym terminie.
2. Odstąpienie następuje na skutek oświadczenia strony złożonego w formie pisemnej.
§6
1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. Zamawiający będzie naliczał kary w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% szacowanej wartości brutto
przedmiotu umowy określonego w §1.
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości
wynagrodzenia brutto dla danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w
stosunku do terminu realizacji wskazanego w §2 ust.2
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kar wymownych na zasadach ogólnych.
§7
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Wykonawca oświadcza, iż w momencie przekazywania Zamawiającemu przed zawarciem
niniejszej umowy danych osobowych rozumianych zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L.2016.119 udostępniono mu treść klauzuli
informacyjnej mającej zastosowanie do Wykonawcy, a znajdującej się na stronie
internetowej ORWLP w Bedoniu pod adresem:
www.bedon.lasy.gov.pl/en/informacje.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.
§10
Umowa obowiązywać będzie od daty podpisania umowy do 31.01.2022r. lub do
wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację umowy w zależności od faktu, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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