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H~~ GmHl~ą Kędzierzyn-Koźle

Ośrodkiem

Kędzierzynie Koźlu,

- Miejskim
Sportu i Rekreacji w
~ ~ffi~ Al. L ana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle posiadającym numery REGON 532437162,
S~
NIP~H 7491954792, reprezentowanym przez Dyrektora - Zen onę Kuś, działającą na podstawie
~ ~ 1S. pelJitmocnictwa nr Or.0052. 7.1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2019 L,
~
S
zwalI ym dalej Odbiorcą
a
FEELGOOD - Sp. z 0.0., ul. Turystyczna 2,31-213 Kraków posiadającym nr:
REGON: 123104804
NIP: 9452179077
reprezentowanym przez: Piotra Aleksandra
zwanym w treści umowy Dostawcą,
została zawarta umowa następującej treści:

&

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
l) wykonanie przez Dostawcę koszulek technicznych 135g w ilości 550 szt.,
2) nadruk na koszulkach technicznych metodą sublimacji, zgodnie z zatwierdzonym projektem przez
Odbiorcę,

3) transport do siedziby Odbiorcy.
2. Szczegółowy zakres rodzajowy i ilościowy przedmiotu nInIejszej umowy
04.03.2019 r., stanowiąca załącznik nr l do niniejszej umowy.

określa

oferta z dnia

§2

Dostawca zobowiązuje

się dostarczyć

przedmiot umowy do dnia 10.05.2019 r. do siedziby Odbiorcy.
§3

l. Dostawcy przysługuje od Odbiorcy wYnagrodzenie w kwocie 8456,25zł brutto (słownie: oSIem
czterysta pięćdziesiąt sześć 2511 00 złotych) i będzie płatne zgodnie z wystawioną fakturą.
2. Dane
. do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle, 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-
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Zapłata

wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Zapłatajest uważana za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek Dostawcy.
5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczególności:
a) koszty dostawy przedmiotu umowy, w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku;
b) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy

Dostawcę

1

§4
l. Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli
Dostawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz nie reaguje
na wezwania Odbiorcy do zmiany sposobu wykonywania w wyznaczonym przez Odbiorcę terminie.
2. Odbiorca może dochodzić od Dostawcy kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca, w wysokości
15% wynagrodzenia umownego z przysługującego Odbiorcy,
b) 5% wynagrodzenia umownego z przysługującego Odbiorcy umowy zgodnie z ofertą, za każdy
dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
4. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzen ia.

§5
l. Dostawca nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonania umowy.
2. Dostawca gwarantuje:
a) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich,
b) zgodność elementów przedmiotu umowy, dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, z warunkami oferty,
c) dobrą jakość koszulek i nadruku,
d) dostarczyć przedmiot niniejszej umowy w ilości i rozmiarach określonych przez Odbiorcę,
e) niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy.
3. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością,
zgodnie z:
a) zapisami własnej oferty,
b) warunkami wynikąjącymi z obowiązujących przepisów prawa,
c) zasadami rzetelnej wiedzy oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, z uwzględnieniem
ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionego pracownika MOSiR.
§6

l. Z chwilą 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.
3. Jedynie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru dzieła, stanowi dla Dostawcy podstawę do
wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie ustalone w § 3 ust.1

§7

l. W razie niemożności dokonania
tym powiadomić Odbiorcę.

określonej czynności

2

Dostawca jest

obowiązany

natychmiast o

2. Dostawca nie może powierzyć wykonania CzylU10ści objętych usługą osobą trzecim bez pisemnej
zgody Odbiorcy.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest
p. Justyna Wycisk, tel.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Odbiorcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest p. l

§8
l. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późno zm.).
2. 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 .
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy.
5. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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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 :
l) administratorem PanilPana danych osobowych jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana Pawła Il 29,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl
3) PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami PanilPana 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 / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora
6) posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
7) ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia
umowy
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