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Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia Umowy z Oferentem 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru Oferenta w postępowaniu przeprowadzonym przez Kupującego 

– Jan Joński INVENTOR w ramach projektu pn. „Promocja marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i 

urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia przez firmę 

INVENTOR” (nr RPMA.01.07.00-14-020/12), który jest realizowany w Działaniu 1.7 – Promocja gospodarcza 

RPO WM 2007-2013. 

2. Stronami Umowy są: 

a. JAN JOŃSKI INVENTOR z siedzibą w Mokobodach, ul. Leśna 20, NIP 821-000-06-54, jako Kupujący; 

b. ……………………………………………………………….1 NIP ………………, jako Oferent. 

3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie informacji i promocji projektu RPO 

WM pn. „Promocja marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, rozdrabniania  

i spalania zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR” w terminie do dnia  

…………. 

4. Oferent, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się przenieść na własność Kupującego prawa autorskie 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy – kompleksowej usługi w zakresie informacji i promocji 

projektu RPO WM, po otrzymaniu zapłaty za poszczególne elementy przedmiotu Umowy. 

5. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot Umowy i zapłacić cenę wskazaną w ofercie złożonej przez 

Oferenta, zgodnie z wyspecyfikowanymi elementami przedmiotu Umowy. 

6. Dla potrzeb oceny stanu wykonania poszczególnych elementów Umowy każdorazowo zostanie sporządzony 

protokół podpisany przez Kupującego i Oferenta, który będzie zawierał w szczególności: 

a. informacje dotyczące zgodności usługi z wymaganiami Kupującego oraz załączoną ofertą Oferenta; 

b. informacje o stwierdzonych uchybieniach w realizacji Umowy lub wadach fizycznych dostarczonej usługi 

bądź oświadczenie Stron o niestwierdzeniu wad fizycznych i braku uchybień; 

c. informacje na temat ewentualnych terminów na usunięcie stwierdzonych uchybień lub wad bądź 

oświadczenie Stron w przypadku niestwierdzenia wad fizycznych i braku uchybień. 
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7. Zasady płatności: 

a. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu Umowy cenę w wysokości ……………… PLN netto powiększoną o 

podatek VAT w wysokości ………….. PLN (wg kursu waluty Oferenta = …….PLN)2, zgodnie z ceną złożonej 

oferty (powyższa cena w całości wyczerpuje wszystkie roszczenia Oferenta wobec Kupującego  

z tytułu realizacji niniejszej Umowy); 

b. Na przedmiot Umowy składają się następujące działania: 

- opracowanie koncepcji kampanii informacyjno-reklamowej projektu pn. „Promocja marketingowa 

nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania zdrewniałych biomas, 

planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR”; 

- opracowanie jednolitego systemu identyfikacji marki INVENTOR; 

- wykonanie projektów graficznych banerów promujących projekt RPO WM oraz promującego Markę 

Mazowsze, zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz 

Wytycznymi do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze; 

- wykonanie projektów graficznych materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. „Promocja 

marketingowa nowych innowacyjnych maszyn i urządzeń do zbioru, rozdrabniania i spalania 

zdrewniałych biomas, planowanych do wdrożenia przez firmę INVENTOR” wykorzystywanych  

w kampanii reklamowej promującej projekt firmy INVENTOR; 

- opracowanie pod względem wizualnym materiałów zawierających aktualną ofertę produktową 

wnioskodawcy w 5 różnych wersjach językowych (angielska, hiszpańska, polska, rosyjska, węgierska); 

- opracowanie projektów szablonów identyfikacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR, 

niezbędnych do wypełnienia obowiązków beneficjenta RPO WM 2007-2013; 

c. Oferent może realizować poszczególne działania wymienione powyżej w częściach i w terminach 

każdorazowo uzgodnionych z Kupującym, po zrealizowaniu działania (lub jego części) następuje 

podpisanie protokołu częściowego odbioru przedmiotu Umowy 

d. Warunki płatności:  
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- Oferent w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu Umowy wystawi 

fakturę za każdy element przedmiotu Umowy w terminach określonych w Harmonogramie realizacji 

Umowy; 

- terminy określone w Harmonogramie realizacji Umowy mogą ulec zmianie, o czym Kupujący 

niezwłocznie powiadomi Oferenta; 

- każdorazowo płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany rachunek Oferenta; 

- płatność nastąpi w ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przedmiotu Umowy; 

e. Odsetki i kary umowne: 

- Strony ustalają odsetki za nieterminową realizację postanowień Umowy w wysokości 0,05% wartości 

ceny elementu przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, według zaakceptowanego pisemnie 

Harmonogramu realizacji Umowy; 

- za odstąpienie od wykonania Umowy bez winy lub zgody Kupującego, Oferent zapłaci Kupującemu 

karę umowną w wysokości 10% wartości ceny przedmiotu Umowy; 

- Kupujący zapłaci Oferentowi karę umowną w wysokości 10% wartości ceny przedmiotu Umowy  

za odstąpienie od wykonania Umowy bez winy lub zgody Oferenta; 

- Strona zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości ceny przedmiotu Umowy, jeżeli w ciągu 30 dni 

od daty dostarczenia elementu przedmiotu Umowy nie podpisze protokołu odbioru częściowego. 

8. Wszelkie uzgodnione przez Strony zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

9. Integralną częścią Umowy stanowi oferta z dnia ……………………………… złożona przez Oferenta oraz, 

uzgodniony przez Strony, Harmonogram realizacji Umowy. 

10. Pomiędzy Oferentem – ……………………….………. 1 a Kupującym – JAN JOŃSKI INVENTOR z siedzibą  

w Mokobodach do czasu wykonania niniejszej Umowy nie mogą istnieć żadne powiązania kapitałowe ani 

osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r.  

 


