Umowa Nr:~d.l2019/MOSiR

Zawarta w dniu 11.02.2019 r. w
Gminą Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle,

Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

- Miejskim

Ośrodkiem

Sportu i Rekreacji, al. Jana

Pawła

pełnomocnictwa

II 29, 47-220

Zenonę Kuś

REGON: 532437162, NIP: 7491954792, reprezentowanym przez

Dyrektora MOSiR, na podstawie
Koźle

I.J~

Kędzierzyn

udzielonego przez Prezydenta Miasta

z dnia 02.01.2019 roku, zwanym w treści umowy

-

Zamawiającym

a
Claudią

Nowak

prowadzącą działalność gospodarczą

Nowowiejska 35A, 47-225
treści

umowy

o następującej

Kędzierzyn-Koźle,

pod

firmą

MBC PRlNT Claudia Nowak, ul.

REGON: 364672766, NIP: 7492071391,

zwaną

w

Wykonawcą,
treści:

§1
l.

Zamawiający

promujących

zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji

wydarzenia organizowane przez MOSiR w

każdorazowo

ilości

zlecenie druku plakatów

i o parametrach

określonych

w §3

niniejszej umowy.
2. Wykonawca

zobowiązuje się dostarczyć

przedmiot umowy we wskazane przez

Zamawiającego

miejsce.
3. Wykonawca
należytego

oświadcza, że

posiada

wiedzą, doświadczenie

i

potencjał

techniczny

niezbędny

do

wykonania przedmiotu umowy.

§2
l.

Usługa będzie świadczona

2. Termin realizacji
Zamawiającego

usługi

w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.
przez

Wykonawcę

od momentu otrzymania projektu graficznego od

wynosi od l do 3 dni roboczych.

§3
1.

Zamawiający zobowiązuje się,

Załącznik

zgodnie ze

złożoną ofertą

z dnia 14.01.2019 roku,

nr I do niniejszej umowy, za dokonane w § 1

czynności,

zapłacić

stanowiącą

Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:
1) druk plakatów A3/20szt. l projekt, papier kreda połysk 170g, w cenie 132,89
2) druk plakatów A3/50szt. 1 projekt, papier kreda

połysk

170g, w cenie 215,74

zł

brutto za l komplet

zł

brutto za 1 komplet

3) druk plakatów A2/20szt. I projekt, papier kreda połysk 170g, w cenie 165,74 zł brutto za l komplet
4) druk plakatów A2/50szt. 1 projekt, papier kreda połysk 170g, w cenie 245,15

zł

brutto za l komplet

5) druk plakatów Al/lOOszt. l projekt, papier kreda połysk 130g, w cenie 638,85 brutto za l komplet.
2. Wynagrodzenie

będzie płatne

po realizacji zamówienia w terminie 14 dni po otrzymaniu od

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury dla Zamawiającego na adres:
1

Nabywca:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle

47-200

NIP: 7492055601
Odbiorca/Płatnik:

Miejski

Ośrodek

Sportu i Rekreacji

al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle
3.

Zapłata

wynagrodzenia zostanie dokonana w tcnninie 14 dni od otrzymania

prawidłowo

wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym na fakturze
VAT.
§4

l. W przypadku stwierdzenia przez
również

wad w dostarczonym przedmiocie umowy, jak
spełnia wymagań

w przypadku, gdy przedmiot umowy nie

Wykonawca jest

zobowiązany

(usunięcia

niezwłocznie.

2.

Zamawiającego

wad),

było przewidzieć

prawo do

odstąpienia

wykonanie umowy nie

leży

od umowy, gdy

o

powyższych okolicznościach.

wystąpi

istotna zmiana

w interesie publicznym, czego nie

w chwili zawarcia umowy i Zamawiający

powzięcia wiadomości

w ofercie,

bez dodatkowych kosztów do jego wymiany na nowy i wolny od wad

Zamawiającemu przysługuje

okoliczności powodująca, że

określonych

odstąpi

można

od umowy w terminie 30 dni od

W takim wypadku, Wykonawca

może żądać

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
3.

Zamawiającemu

w przypadku

przysługuje

rażącego

prawo

naruszenia przez

postawiony w stan likwidacji lub

rozwiązania

Wykonawcę

upadłości.

jej

Umowy

postanowień

W przypadku, gdy

przedmiotu umowy przekroczy 2 dni kalendarzowe,

w

trybie

natychmiastowym

albo, gdy Wykonawca

zwłoka

został

Wykonawcy w dostawie

Zamawiający może odstąpić

od umowy w trybie

natychmiastowym.
4. Umowa może być w

każdym

czasie rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron.
§5

Osobą odpowiedzialną

do

składania zamówień

1. Anna Prus tel

nail:a

2. Agata Majka tel

email:

oraz odbioru plakatów po stronie Zamawiającego jest:

§6
1. Wykonawca nie

może

bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonywania usługi.
2

"J,

2. Wykonawca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
3. W razie niemożności dokonania określonej czynności Wykonawca jest obowiązany natychmiast o
tym powiadomić Zamawiającego.
4. Wykonawca nie
pisemnej zgody

może powierzyć

czynności objętych usługą

wykonania

osobom trzecim bez

Zamawiającego.

§7

Wykonanie niniejszej umowy nie

wiąże się

z przetwarzaniem danych w rozumieniu

Rozporządzenia

o

ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za

wyjątkiem

obszaru

niezbędnego

do

zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.

§8
l. Zmiany umowy

mogą być

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem

2. W sprawach nieuregulowanych

umową

zastosowanie

mają

nieważności.

przepisy ustawy z 23.04.1964 r.

- Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
~~JD ~;;~j~~
ar.llllllól~.~\:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:

I) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, nI Jana
1129,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych· '''''hiJDi'2iD,,-b.J:1
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy' na podstawie Art. 6 uSl. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat Ilub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzan ia
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakte odmowa podania danych mate skutkować odmową zawarcia umowy
Pawła

3

