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Za|ącznik
do zapytania ofertowego nr 2/2018

I]MOWANR
zawarta w dniu ... '.... ' '........ r. w Gryficach pomiędzy:
Porviatem Gryfickim ,Plac Zwycięstwa 37' 72-300 Gryfice' NIP 851-l7-28-259
Liceum Ogólnoksztalcącym w Gryficach, ul' Wałowa 18' 72-300 Gryfice'
replezentowanej przęz dyrektora Jolantę Folwarską
zw aly m dalej,,Zamawi

aj

ącym'',

a

wpisaną w dniu ..'. '. '... '.''.. I' do rejestru plowadzonego przez ..
zwaną dalej',Wykonawcą'', reprezę'towaną przęz|

NIP

1' Zakres

ś1

przedmiotu umowy obejmuje skład $aficzny
nrięsięcznika powiatowęgo
oraz dostawa

',Login''

i druk młodzieżowego
do siedziby Liceum

ogólnoksŻtałcącego im. Bolesława Chrobrego' ul. Wałowa 18' 72-300 Gryfice'

zakręs zadań wchodzą poMauające się czynności z częstotliwością co jeden
miesiąc nie więcej niż przez9 m-cy polegając€ na:
a) składzie graficznym'
b) przesłaniu Żłożonęgoegzemplarza w formie pliku do pracownika Liceum
ogólnokształcącego w celu sprawdzęnia i zaakceptowania wersji do wydruku'
odeslanie zaakceptowanego prŻeŻ pracownika Liceum pliku powinno nastąpić
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania.
c) przygotowaniu do druku i wydrukowaniu 1600 egzemplarzy młodzieżowego
miesięcznika powiatowęgo,.Login'',
d) spakowaniu do transpońu,
ę) dostarcŻeniu do siedziby Liceum ogólnokształcącego w Gryficach transpońęm
własnym,
w telminie 5 dni roboczych od daty otrzymania ńatęriału w fomie pliku tekstowego
od pracownika Licęum ogólnokształcącego'
Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) Format: 39 cm x 29 cmcedna stona wydruku),
b) objętość:12 stron,
c) wydruk wsŻystkich stfon w kolorze,
d) Papiel: gazetowy o grubości 45 g/m''
e) Kańki po wydfuku nie lączone.
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Unowę zawiera się do 31 grudnia 2018
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W zamian za świadczenie wskazane w $ 1 umowy, Wykonawca otrzyma jednomzowe
wynaglodzęnie w kwocie . '.......' netto' brutto....'..' zl (słownie: . . . . . . . ' . . ' . . ' ' . ' ' ) '
Ustala się, żę zaplata należności'o któIej mowa w ust'l' nastąpi w terminie 21 dni
licząc od dostarczenia materiałów i dostarczenia faktuly VAT;
Zdp|atą na]eżnościŻ faktul wykonawcy nastąpi przelewem na konto wykonawcy
rł banku '..'..'.'.''''.'.'.. n r . . ' . ' . . ' . . . ' . . ' . ' '
. .
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strony ustanawiają następuiące kaly umowne:
wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy,
w wysokości 2 9/o wynd9lodzcnia brutto ustalonego w umowic za każdy dzięń

l.

zwłoki'

2) Za odstąpicnie od un]owy
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plzyczyn Żawinionych przez wykonawcę

w wysokości l0 7o wynaglodzenia brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary u,lrowne w pŻypadku:
l) Z tytułu odstąpienia od umowy z plzyczyD zależnych od Zamawiającego w wysokości l0 yo wynaglodzenia brutto'
Zanrawiający potrąci z faktury Wykolrawcy naliczone kaly umowne.
.leżeli rłysokośćzastrzeżonych kal umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniaj ącego'
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Zamawiający Zast.zega sobie możliwośćzwiększenia wielkości zamówienia do 20
wańości zamówielia po cęnię określonej w $ 3 pkt 1.
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W plzypadku zmniejsze[ia wielkości zamówienia do 20 vo Wykonawca nie będzie miał

t'oszczel'r Z tytułu wykonania zamówienia wobec Zamawiającego.
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Wszystkic kwcstie spome powstałę w związku z ręalizacją umowy będą rozstrzygnięte przez
sąd właściwydo siedziby Zamawiającego.
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W splawaclr nieuregrrlowanych umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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Umowę sporządzono rv dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z pŹeznaczęnięm po dwa

egzemplaże dla każdej ze stroD.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY

