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U M O W A nr ……..2013  
 
zawarta dnia …………………… r. w Ostródzie pomiędzy Fundacj ą Rozwoju 

Przedsi ębiorczo ści „ATUT ”, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym  

w Olsztynie pod nr KRS  0000070438, NIP 741-18-94-712, REGON 511429271, 

reprezentowaną przez Pana Wojciecha Zalewskiego – Prezesa Zarządu, 

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  ………………………………., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 

do .................................... z siedzibą w …………; NIP:  ……………….; REGON: 

………………….., wysokość kapitału zakładowego ………………. zł, 

reprezentowanym przez:  

 

………………………………………… 

zwanym dalej Wydawcą, 

 

o następującej treści: 

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) do udzielenia zamówienia objętego niniejszą umową, 

nie stosuje się przepisów powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający oświadcza, iŜ realizuje projekt z dofinansowaniem ze środków Unii 

Europejskiej tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie i 

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt. „Drogowskaz na biznes 4”, w ramach 

umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie nr UDA-POKL.06.02.00-28-

013/12-00 w dniu 15.03.2013r. w Olsztynie.  
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2. Przedmiotem zamówienia jest publikacja prasowa ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym 

obejmującej zasięgiem powiaty: ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski dotyczące 

rekrutacji do projektu, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

1) Publikację ogłoszeń o treści określonej przez Zamawiającego, w dwóch turach:  

a) I tura – emisja 4 ogłoszeń po jednym ogłoszeniu w kaŜdym z w/w powiatów 

(równolegle) – do końca maja 2013r.; 

b) II tura - emisja 4 ogłoszeń po jednym ogłoszeniu w kaŜdym z w/w powiatów 

(równolegle) – do końca stycznia 2014r; 

      dokładne daty emisji Wydawca uzgodni z Zamawiającym. 

2) Wielkość ogłoszenia: wysokość ok. 149 mm; szerokość ok. 128 mm. 

3) Ogłoszenia kolorowe, opracowanie graficzne pozostaje po stronie Wydawcy. 

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wydawca. 

 

§ 2. 

 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wydawcy za publikację ogłoszeń w czasopiśmie 

(tygodniku) o zasięgu lokalnym (wydawanym na terenie powiatu ostródzkiego, iławskiego, 

działdowskiego i nowomiejskiego) o nakładzie minimum ……………… egz. tygodniowo, 

określa się na maksymalną kwotę …………… PLN brutto, w tym …… % VAT 

(słownie: ……………………………………………………………………………………… 

złotych brutto). 

2. NaleŜność przysługująca Wydawcy za realizację przedmiotu zamówienia, określona  

w ust. 1, płatna będzie w dwóch turach, kaŜdorazowo po dokonanej emisji, wg faktycznie 

opublikowanych ogłoszeń, zgodnie z ceną jednostkową wynikającą ze złoŜonej oferty,  

tj. w kwocie …............... zł brutto / 1 ogłoszenie.  

3. W zakresie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 i 3, Zamawiający moŜe 

korzystać bez Ŝadnych dopłat z n/w świadczeń dodatkowych: 

a) za wybór miejsca; 

b) za wskazanie strony redakcyjnej; 

c) kolor. 

4. NaleŜność określoną w ust. 2 Zamawiający opłaci na konto Wydawcy, po wyemitowaniu 

lub po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o przyjęciu do emisji skierowanego  

do publikacji materiału, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie  

do 30 dni od daty jej otrzymania. 
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5. Wynagrodzenie przysługujące Wydawcy, wynikające ze złoŜonej oferty, nie będzie 

podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Wydawcy, wynikające ze złoŜonej oferty, moŜe ulec 

zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana 

wynagrodzenia z tytułu zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT nie wymaga 

aneksu do umowy. 

§ 3. 

 

1. Termin realizacji zamówienia zgodny z postanowieniem § 1 ust. 3 pkt. 1. 

2. Wydawca kaŜdorazowo ustalał będzie z Zamawiającym datę emisji skierowanego  

do publikacji materiału. 

3. Emisja, o której mowa w ust. 2, następowała będzie nie później aniŜeli w terminie 7 dni  

od daty skierowania materiału do publikacji. 

4. Niezachowanie przez Wydawcę terminu realizacji przedmiotu umowy jak ust. 3, powoduje 

naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,05% za kaŜdy rozpoczęty 

dzień zwłoki od naleŜności brutto określonej w § 2 ust. 1. 

5. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość 

zastrzeŜonych kar umownych. 

§ 4. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się, Ŝe przy redagowaniu kierowanych do publikacji materiałów 

przestrzegał będzie zasad współŜycia społecznego oraz przepisów prawa,  

w szczególności prawem chronionych dóbr osób trzecich. 

2. W przypadku wyemitowania materiału przyjętego do publikacji bez uprzedniego 

uzgodnienia jego treści z osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego, o której mowa w § 6 

ust. 1, Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność prawno-finansową związaną ze skutkiem 

takiej emisji. 

 

§ 5. 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wydawca moŜe Ŝądać jedynie 

wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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2. W przypadku niewywiązywania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych 

niniejszą umową, Strona druga moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 lub rozwiązanie umowy, o którym mowa 

w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. Rozwiązanie umowy określone w ust. 2, moŜe nastąpić w trybie natychmiastowym,  

w szczególności: 

1) w przypadku, gdy Wydawca nagminnie nie zachowuje terminu emisji 

skierowanego do publikacji materiału, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

2) jeŜeli w postępowaniu egzekucyjnym zostanie zajęty majątek Wydawcy. 

 

 

§ 6. 

 

1. Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kierowania materiału do publikacji oraz 

prowadzenia wszelkich uzgodnień z Wydawcą w zakresie objętym umową jest …............. 

     ….......................................................................................................................................... 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia z ramienia 

Wydawcy jest  ……………………………………………………………………………………… 

3. Wydawca przedmiot zamówienia realizował będzie bez udziału / z udziałem 

podwykonawcy. 

§ 7. 

 

1. Zmiany dotyczące siedziby Wydawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy, Wydawca zgłaszał będzie niezwłocznie 

Zamawiającemu w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wydawcę 

obowiązku złoŜenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji 

pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Wydawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 8. 

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone 

Kodeksem Cywilnym, ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
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Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo 

prasowe (Dz.U. z 1984r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.). 

 

§ 9. 

 

Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron. 

 

WYDAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 


