
 

  

 

   

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego 
 znak ROPS.V.512.8.2019/8 

 

PROJEKT - UMOWA Nr ……………… 
 

zawarta w dniu ………………………. w Zielonej Górze pomiędzy: 
Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze,  
z siedzibą w Zielonej Górze (65-042), Al. Niepodległości 36,  
NIP: 9730590332, REGON: 081048430 
 
reprezentowanym przez: 
 
Jakuba Piosika -  Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 
przy udziale: 
Teresy Trubiłowicz– Głównej księgowej 
zwanym dalej Zamawiającym 

a 
………………... z siedzibą w …………………., wpisaną  
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……, …………… Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………., NIP: …………………., REGON: ……………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………….., zwanym dalej  
Wykonawcą o następującej treści: 
 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest usługa promocyjno-reklamowa, realizowaną na potrzeby podmiotu ekonomii 
społecznej, np.: przygotowanie i wydruk plakatów i ulotek, wizytówek, opracowanie znaku graficznego - 
logo PES i/lub przygotowanie roll up’ u, w zakresie bezpośrednio związanym 
z realizowaną działalnością podmiotu ekonomii społecznej. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu 
umowy podwykonawcom. 
6.Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego –  
Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES 
i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja  
ekonomii społecznej - ROPS, w ramach projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii 
społecznej”. 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, 
w terminie do 23.12.2019 r.,  
2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

− opracowanie projektu graficznego; 

− realizacja i wydruk wskazanego przez podmiot ekonomii społecznej szczegółowego zakresu 
zamówienia, opartego na opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

− dostarczenie/wysyłka wykonanych materiałów leży po stronie Wykonawcy na adres wskazany 
przez dany podmiot. 



 

  

 

   

3. Do zadań Zamawiającego należeć będzie: 

− przekazanie materiałów, informacji, logotypów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

− współpraca z Wykonawcą przy dokonywaniu ewentualnych poprawek. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotu 
zamówienia i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na siebie 
odpowiedzialność za poprawność techniczną przedmiotu zamówienia. 
 
 

§3 
 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: ……………………,00 zł (słownie: ………………………………….., 00/100). 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zapłata za usługę nastąpi w formie przelewu, na rachunek podany przez Wykonawcę, w terminie 14 
dni od dnia dostarczenia rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego. 
4. Podstawą do wystawienia FV jest protokół, podpisany przez Zamawiającego, bez uwag i zastrzeżeń. 
5.  Za datę zapłaty, strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku zwłoki płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości 
ustawowej. 

§4 
 

1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 za każde naruszenie 
obowiązków wskazanych w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy 
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
4. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może: 
1) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa  
do kary umownej, o której mowa w ust.3. 
2) odstąpić od umowy żądając kary umownej w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust.1.  
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy kary umowne 
nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody. 
 

§5 
 
1. Wykonawca oświadcza, że w ramach przedmiotu zamówienia, objętego niniejszą umową: 
1) wyraża zgodę na kontrolowanie realizacji umowy i związanych z tym dokumentów przez 
Zamawiającego lub upoważnione do tego instytucje. 
2) nie mniej niż 30 % pracowników Wykonawcy stanowi grupę osób, będących członkami grup społecznie 
zmarginalizowanych tj. z grupy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) lub/i z grupy osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1482). 



 

  

 

   

 
 

§6 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań oraz 
innych materiałów sporządzonych przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowego wy-
nagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne  
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. 
2. Przeniesie całości autorskich praw majątkowych do opracowań i materiałów będących przedmiotem 
umowy następuje z chwilą ich przekazania Zamawiającemu i powoduje również przeniesienie  
na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowań i materiałów, o których mowa w Załączniku nr 1.  
3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie  
do materiałów i opracowań sporządzonych w ramach umowy. Wykonawca oświadcza, że przenosi  
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania  
i rozporządzania opracowaniami i materiałami, o których wyżej mowa, zezwala na wykonywanie  
zależnego prawa autorskiego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  
4. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia określonego w 
§ 3 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z materiałów na 
każdym odrębnym polu eksploatacji.  
5. W przypadku nierozpowszechniania przez Zamawiającego przyjętych od Wykonawcy materiałów, któ-
rych Wykonawca jest twórcą, strony umowy wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej  
wypowiedzenia lub powrotu do Wykonawcy majątkowych praw autorskich nierozpowszechnianych przez 
Zamawiającego materiałów oraz prawa własności przedmiotu, na którym materiał utrwalono.  
Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.  
6. Wykonawca, bez odrębnego wynagrodzenia zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz któ-
rych Zamawiający przeniósł prawa autorskie do utworu lub udzielił licencji co do materiałów, których Wy-
konawca jest twórcą, do wykonywania zmian w materiałach wykonanych przez Wykonawcę. 
7. Wykonawca, bez osobnego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na opracowanie wykonanych 
przez Wykonawcę materiałów oraz na rozporządzanie przez Zamawiającego opracowaniem  
i korzystanie z opracowania materiałów wykonanych przez Wykonawcę. 
8. Wykonawca z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego materiałów przenosi na Zamawiającego bez od-
rębnego wynagrodzenia uprawnienie do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wy-
łącznie uprawnionym do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest  
Zamawiający. 
9. Zamawiający nie jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy przeprowadzenia nadzoru autorskiego 
przed oraz po rozpowszechnianiu materiałów, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą. 
10.  Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego oraz podmiotów na rzecz 
których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do materiałów, których wykonawca jest twórcą lub współ-
twórcą lub udzielił licencji na korzystanie z nich, osobistych praw majątkowych, a w szczególności nie 
będzie żądał: 
a) oznaczania materiałów swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym opracowania jego materiałów, 



 

  

 

   

b) nienaruszalności treści i formy materiałów, z uwagi na zezwolenie na wykonywanie  
przez Zamawiającego opracowań, 
c) nadzoru nad sposobem korzystania z materiałów, 
d) wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu pierwotnych materiałów. 
11.  Strony umowy uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przyjęcia  
materiałów wykonanych przez Wykonawcę oznacza podjęcie przez Wykonawcę decyzji o pierwszym 
udostępnieniu materiałów i jest wyrażaniem zgody na ich rozpowszechnienie. 
12.  Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez 
Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe 
istotne interesy twórcze.  
 

§7 
 

Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy strony wyznaczają: 
a) Zamawiający – …………… 
b) Wykonawca –  …………… 
 

§8 
 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§10 
 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§11 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 

 

Wykonawca:                     Zamawiający: 

 

 
Załączniki: 
Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia.  

 
 
 



 

  

 

   

 
 

Zał. nr 1 
do  projektu umowy 
(dot. części: I,II,III) 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia dot. usługi promocyjno-reklamowej, obejmującej, realizowaną  

na potrzeby konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego.  

 

1. Realizacja usługi promocyjno-reklamowej w zakresie wykonania: 

1) roll-up’ów reklamowo-promocyjnych + projekt graficzny PES: 10 szt. 

2) koszulek T-shirt JHK gramatura 190 + haft logo PES:  50 szt. 

3) koszulek Polo JHK gramatura 210 + haft logo PES:  50 szt. 

4) polarów JHK gramatura 330 + haft logo PES:  50 szt. 

5) opracowania namingu PES/PS, ich usług i produktów.  

6) opracowania identyfikacji wizualnej dla PES/PS rozumianej jako elementy, pozwalające 

pozytywnie wyróżnić PES/PS na tle innych konkurencyjnych podmiotów tj. m.in.: opracowanie 

logo/logotypu, kolorystyki, rodzaju stosowanej w dokumentach czcionki, układu graficznego, 

materiałów informacyjno-promocyjnych (wizytówek, papieru firmowego, wzoru prezentacji, 

plakatu, ulotki, ogłoszenia itp. 

 

2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni możliwość modyfikacji ww. zakresu przedmiotowego 

zamówienia z zastrzeżeniem, że wartość modyfikacji wskazanej przez podmiot ekonomii społecznej,  

nie przekroczy ceny ogólnej oferty, a wycena zmian, dokonana przez Wykonawcę nie zostanie zawyżona 

i zostanie dokonana na podstawie średnich cen rynkowych danych produktów/ usług  

promocyjno-reklamowych. 

 

3. Zakres usługi zostanie uszczegółowiony  przez podmiot ekonomii społecznej po podpisaniu umowy. 

Realizacja usług będzie następowała ze wskazanym przez Zamawiającego podmiotem ekonomii 

społecznej, z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

 

 

 


