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~~ztrarta w dniu J~t O.u. q.. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
' iJ4/c2fJ.9/ {J)(/(ji0
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[~. ~ (5IGH!n ą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zsied~ibą w 1(~~~iJ~nie- ..
:::g
~~

~:

?~~KflZlu, al. Jana Pawła II 29, 47-220 KędzIerzyn-KozIe, REGON:532437162, NIP: 7491954792
~~rezentowanym przez: Zenonę Kuś - Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.01.2019

~3)l r

Kędzierzyn-Koźle,

Or.0052.7;1:2019 udzielonego przez Prezydenta Miasta
T'"
li
anym w trescl umowy ZLECENIODAWCĄ,
~-~=~,~___ ._~,=a~1
Jarosławem Auguścikiem, prowadzącym działalność pod firmą AUGUSTO SPORT Jarosław
Auguścik, ul. Mikołaja Kopernika 17, 42-310 Żarki, NIP: 5771136237, REGON: 150281882,
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ,
dalej zwanymi każda z osobna "Stroną" lub łącznie "Stronami".
,

'o '

STRONY oświadczą, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby
wpływ .na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej
zawarcIa.

§l
ZLECENIODAWCA pOWIerza ZLECENIOBIORCY wykonanie,
zo bOWIąZUJe SIę wyjk onac, DZIEŁO
Ilość
Cena
(szt.)
brutto za
Rodzaj dzieła
sztukę
medal +

a

ZLECENIOBIORCA

Uwagi

wstążka

Medal Bieg Koziołków
Medal Gaz-System na piątkę!

1.

z

ZLECENIOBIORCA
dołożeniem

należytej

500
300

12,50 zł
12,50 zł

Wzór, ilości partii oraz OpIS
zaWIera
specyfikacja
w załączniku nr 1,2 i 3.

obowiązuje

staranności,

się do wykonania dzieła, w sposób profesjonalny,
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami określonymi przez

ZLECENIODAWCĘ·

2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do dostarczenia drogą elektroniczną projektów
graficznych, uwzględniających wzory logotypów oraz treści napisów przekazanych przez
ZLECENIODAWCĘ, w celu wykorzystania przy opracowaniu projektów graficznych materiałów.
3. Po akceptacji
przez ZLECENIODAWCĘ
opracowama graficznego
materiałów,
ZLECENIOBIORCA przystępuje do ich wykonania.
4. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż zapoznał się z zaleceniami i wymaganiami określonymi
przez ZLECENIODAWCĘ oraz z założeniami artystycznymi, co do fonny Dzieła.
5. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się wykonać i wydać Dzieło do dnia 13.05.2019 r. według
załączanego harmonogramu - załącznik nr l. Wskazane tam daty są datami dostarczenia Dzieła do
siedziby ZLECENIODAWCY lub miejsca wskazanego przez ZLECENIODAWCĘ.
6. Dostawa wykonanego Dzieła odbędzie się transportem na koszt ZLECENIOBIORCY.
§2
Za prawidłowe wykonanie dzieła ZLECENIOBIORCY przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł).
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy o nr
.
- i otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT dokumentującej sprzedaż, w której jako nabywca wskazana zostanie:
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle
1

ul. Grzegorza. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601
Odbiorca/płatnik:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Al. Jana Pawła II 29
47-220 Kędzierzyn-Koźle

§3

ZLECENIODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za działania ZLECENIOBIORCY naruszające
prawny oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich.

porządek

§4

ZLECENIODAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli
ZLECENIOBIORCA wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz
nie reaguje na wezwania ZLECENIODAWCY do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym
terminie.
ZLECENIODAWCA może dochodzić od ZLECENIOBIORCY kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ZLECENIOBIORCA,
w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,
b) 5% wynagrodzenia umownego za każdy dzieI1 opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionych
szkód, na zasadach ogólnych.
ZLECENIOBIORCA wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§5
ZLECENIOBIORCA nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonania umowy.
ZLECENIOBIORCA gwarantuje:
że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczel1
osób trzecich,
zgodność elementów przedmiotu umowy, dostarczanych w ramach realizacji umowy zgodnie
z warunkami oferty,
dobrą jakość przedmiotu umowy,
niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji niniejszej umowy.
ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z:
zapisami własnej oferty,
warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
zasadami rzetelnej wiedzy oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, z uwzględnieniem
ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionego pracownika MOSiR.
§6

dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Odbiorcy, strony sporządzą protokół
odbioru, który będzie zawierał co najmniej datę sporządzenia, ilość odebranych koszulek,
ewentualne uwagi co do jakości wykonania, podpisy upoważnionych przedstawicieli stron.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości wykonanego dzieła Odbiorca może według własnego
uznama:
a) od umowy odstąpić, dzieła nie przyjmując;
b) żądać obniżenia ceny z wykonanie dzieła;
c) żądać ponownego wykonania dzieła w całości lub części.
Jedynie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dzieła, stanowi dla Dostawcy podstawę do
wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie ustalone w § 2.
1. Z

chwilą

2

§7
W razie niemożności dokonania określonej czynności ZLECENIOBIORCA jest obowiązany
natychmi'ast o tym powiadomić ZLECENIODAWCĘ.
§8
ZLECENIOBIORCA nie może powierzyć wykonania
pisemnej zgody ZLECENIODAWCY.

czynności objętych usługą osobą

trzecim bez

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
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.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby ZLECENIODAWCY.
Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
- Załącznik nr l - harmonogram
- Załącznik nr 2 - specyfikacja
- Załącznik nr 3 - projekt graficzny

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46fWE (RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04 .05 ,2016) informuję, iż:
Administratorem PaniJPana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, ul. Jana PawIa II 29, reprezentowany przez Dyrektora,
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - "',j,, i'" :,,;1.:,. i'C, tel. 575-555-938 ,
Będziemy przetwarzać PanilPan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy. w celu jej wykonania oraz do wystawienia faktury VAT i do wypelniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uniemożliwi zawarcie umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 I 6/679 - RODO: l)
konieczność realizacji lączącej nas umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
Odbiorcami PanilPana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania lączącej nas umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych
i cywilnych,
Posiada PaniJPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych,
Ma PaniJPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
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