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Szanowni Państwo,
Z zachowaniem uczciwej konkurencji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.06.02.02-00-
046/10-00 § 12 dotyczącym konkurencyjności Gmina Karlino w związku
z realizacją projektu: "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez
wykonanie działań studyjno koncepcyjnych w Gminie Karlino."
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów
obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów
inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno
koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla
projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku
międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013 planuje wykonanie i emisję materiałów filmowych (przedmiotem zamówienia
jest usługa polegająca na przygotowaniu, realizacji, wykonaniu i emisji materiałów
filmowych w telewizji kablowej) promujących tereny inwestycyjne Gminy Karlino oraz
umieszczenie informacji o realizacji projektu.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o to, czy gotowi
są Państwo wykonać nam w/w usługę?

Gmina Karlino w załączeniu przesyła zapytanie ofertowe.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą to prosimy o złożenie

w terminie do 07 lipca 2011r. do godziny 14:00 oferty, zgodnie z przedstawionymi
kryteriami.

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt z Panią Magdaleną
Jaworską-Dużyńską (tel. +4894311 3509, e-mail: karlino@infocentrum.com.pl).

Z poważaniem

Burmm

\\ta1demar Miśka
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Urząd Miejski w Karlinie
ul. Plac Jana Pawła II 6
78-230 Karlino
Tel. +48 94 311 7273
Fax +4894311 74 10
e-mail:karlino@karlino.home.pl
www.karlino.pl

Karlino.30.06.2011 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2011-GP.0714-30/10
(dotyczy materiału promującego w telewizji kablowej)

J. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawła 116
78-230 Karlino

II. OPIS PRZEDMIOru ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, realizacji, wykonaniu
i emisji materiałów filmowych promujących tereny inwestycyjne Gminy Karlino oraz umieszczenie
informacji o realizacji projektu, w ramach projektu ,,zwiększenie atrakcyjności terenów
inwestycyjnych poprzez wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów
oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań
studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usłuQ obeimuie:
1) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym scenariusza 3 materiałów filmowych promujących
ofertę inwestycyjną gminy Karlino
2) realizację (filmowanie, montaż, udźwiękowienie) 3 materiałów filmowych promujących Karlino i jego
atuty inwestycyjne
3) wykonanie 3 materiałów filmowych na nośnikach cyfrowych - OVO (5 sztuk każdy)
4) lektor w języku polskim
5) emisja - minimalny czas emisji przynajmniej 5 emisji!1 materiał filmowy, przy czym każda emisja
odbywać się musi innego dnia; minimalny zasięg emisji to przynajmniej 4 z podanych przez
Zamawiającego lokalizacji, czyli obszarów miejskich, którymi Zamawiający jest zainteresowany.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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Wvmaaane parametry filmu:
1) film kolorowy,
2) czas trwania filmu - 5 min. każdy, na podstawie mateńałów promocyjnych wykonanych przez
Zleceniobiorcę
3) materiał zakodowany kodekiem MPEG 2
4) rozdzielczość PAL (720X576)
5) bitrate 6000K (stały)
6) fonia stereo

Wszystkie mateńały muszą zostać odpowiednio oznaczone zgodnie z .Przewodnikiem w zakresie
promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu', "Księgą
identyfikacji wizualnej NSS' oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji
i promocji, dostępnymi pod adresem: http://www.poia.Qov.pllzpfe/Stronv/zasadV.aspx oraz
przesłanymi w załączeniu

Lokalizacje - miasta, które Zamawiający określa jako proponowany zasięg emisji materiałów
filmowych (Wykonawca musi wskazać przynajmniej 4 z poniżej wymienionych lokalizacji, jako te na
terenie których materiał zostanie wyemitowany):
Białogard. Koszalin. Kołobrzeg. Warszawa. Poznań. Szczecin. Wrocław. Gdańsk. Łódź.
Katowice.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wykonanie i przygotowanie do emisji 3 materiałów

filmowych do dnia 15.08.2011, emisja wszystkich materiałów zgodnie z warunkami zapytania
ofertowego i złożonej oferty, jednak nie później niż do dnia 09.09.2011.

Zamawiający uzależnia udzielenie zamówienia od wyrażenia zgody przez Ministerstwo Gospodarki na
dokonanie przesunięć pomiędzy kategoriami wydatków.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERlY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę
- do oferty należy załączyć formularz zaakceptowanej umowy, parafowany na każdej stronie

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

karlino@infocentrum.com.pl , faksem na nr: 94311 35 09, poczty, kuńera lub też dostarczona
osobiście na adres: Urząd Miejski w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino do dnia
07.07.2011r. do godziny 14:00.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 13.07.2011 r.(po warunkiem. że nie będą wymagane

dodatkowe informacje od Wykonawców). a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
ogłoszone na stronie intemetowej pod adresem www.kartino.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę·
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kar1ino.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 60%
Zasięg emisji - 20%
Ilość emisji - 20%

Wybrany zostanie Oferent. który zaproponuje najkorzystniejsze warunki emisji ogłoszenia (uzyska
największą ilość punktów) wg poniższego wzoru:

O- ilość punktów Oferenta
O=C+Z+E

C- ilość punktów za cenę
C er cena zaproponowana przez Oferenta na jeden materiał filmowy
Cmin- cena minimalna zaproponowana prze Oferentów na jeden materiał filmowy

C=(CmirJCor)x60
Z- ilość punktów za zasięg
Zo!-zasięg (liczba lokalizacji) zaproponowany przez Oferenta na jeden materiał filmowy
Zmax- maksymalny zasięg (liczba lokalizacji) zaproponowana przez Oferentów na jeden materiał
filmowy

Z= <ZaIZmax)x20
E- ilość punktów za emisję
E er ilość emisjizaproponowany przez Oferenta na jeden materiał filmowy
Emax-maksymalna ilość emisji zaproponowana prze Oferentów na jeden materiał filmowy

E=(EotlEmax)x20

W przypadku równoważnych ofert (o tej samej liczbie punktów) przeprowadzone zostaną
negocjacje (w wybranej przez Zamawiającego formie).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.kartino.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego formę kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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amawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jaworska-Dużyńska pod numerem telefonu 94311
35 09 oraz adresem email: kar1inolB>.infocentrum.com.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

"Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie
Programu", "Księga identyfikacji wizualnej NSS" oraz "Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie informacji i promocji".

, r

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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FORMULARZ OFERTOWY:
Zapytanie ofertowe nr 4/2011-GP.0714-30/10

(dotyczy materiału promującego w telewizji kablowej)

1. Nazwa, adres, dane kontaktowe Wykonawcy (w tym koniecznie adres e-mail lub nr fax):
..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Nazwa telewizji kablowejltelewizji kablowych, w których materiał będzie emitowany:
....................................................................................................................................

3. Zasięg (zaznaczyć krzyżykiem w kratce minimum 4 lokalizacje):

D Białogard,
D Koszalin,
D Kołobrzeg

4. Zamówienie:

D Warszawa
D Poznań
D Szczecin

D Wrocław
D Gdańsk
D Łódź

D Katowice

Ilość emisji liczba lokalizacji Cena brutto za
Nazwa wykonanego spośród wskazanych wykonanie i emisję

materiału przez Zamawiającego, materiału filmowego
filmowego (w szU 1 w których materiał (w PLN/1 materiał

materiał filmowy) będzie emitowany filmowy)
(w szt.l1 materiał

filmowy)

1 przygotowanie, realizacja,
wykonanie i emisja

materiałów filmowych
promujących tereny

inwestycyjne Gminy Karlino

KWOTA BROTTO za całe zamówienie (3 materiały filmowe wraz z emisją zgodnie z przedmiotem
zamówienia): ......................•..... PLN
Tenniny emisji:

1 materiał filmowy .

2 materiał filmowy .............................................•...

3 materiał filmowy ............................................••...

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w 'waszą przyszłość.
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5. Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z "Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji
zaangażowanych we wdrażanie Programu", "Księgą identyfikacji wizualnej NSS" oraz "Wytycznymi
Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji".
Oświadczam, że:
-posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie1 oraz potencjał techniczny, a także dysponuję
pracownikami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
- moja firma nie została postawiona w stan likwidacji lub upadłości.

.. -- -- .
Podpis osoby upoważnionej

(na pierwszej stronie oferty należy umieścić parafkę)

Załączniki:
- do oferty należy załączyć formularz zlecenia
- do oferty należy załączyć formularz zaakceptowanej umowy, parafowany na każdej stronie

I Wykonawca oświadczając, ze posiada niezbędne do realizacji zamówienia doświadczenie przyjmuje do informacji, ze moze
zostać poproszony przez Zamawiającego o przedstawienie referencji od przynajmniej 3 firm/instytucji itp. dla których wykonywał
podobne zamówienia oraz zobowiązuje się je przedstawić w terminie 3 dni od pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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UMOWA .....•......•

zawarta w dniu roku w Kartinie pomiędzy Gminą Kartino z siedzibą przy ul. Plac Jana
Pawła 116,78-230 Kartino, reprezentowaną przez:

Waldemara Miśko - Burmistrza Miasta Miasta i Gminy Kartino,

zwaną dalej w tekście umowy "Zamawiającym",

a

............. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą o ••••••• z siedzibą przy

........................................ , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez _ o •••••• , pod nr ewidencyjnym o ••• •

Zwaną dalej 'Wykonawcą"

w wyniku przeprowadzonego postępowania zapytanie ofertowe

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i emisji materiałów filmowych
promujących tereny inwestycyjne Gminy Karlino oraz umieszczenie informacji o realizacji
projektu, w ramach projektu: ,,zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez
wykonanie działań studyjno-koncepcyjnych w Gminie Karlino" współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie
nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań studyjno -
koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

1. Szczegółowy zakres zamówienia:
Zakres usłuQ obeimuie:
a) przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym scenańusza 3 mateńałów filmowych promujących
ofertę inwestycyjną gminy Kartino,
b) realizację (filmowanie, montaż, udźwiękowienie) 3 mateńałów filmowych promujących Kartino i jego
atuty inwestycyjne,
c) wykonanie 3 materiałów filmowych na nośnikach cyfrowych - OVO (5 sztuk każdy),
d) lektor w języku polskim,
e) emisja

Wszystkie mateńały muszą zostać odpowiednio oznaczone zgodnie z .Przewodnikiem w zakresie
promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu", .Księgą

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
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identyfikacji wizualnej NSS' oraz Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji
i promocji, dostępnymi pod adresem: http://www.poiQ.Qov.pVzpfe/Stronv/zasadV.aspx oraz
przesłanymi w załączeniu

WvmaQane parametry filmu:
1) film kolorowy,
2) czas trwania filmu - 5 min. każdy, na podstawie materiałów promocyjnych wykonanych przez
Zleceniobiorcę
3) materiał zakodowany kodekiem MPEG 2
4) rozdzielczość PAL (720X576)
5) bitrate 6000K (stały)
6) fonia stereo

2.1).Wykonawca zapewnia emisję materiału filmowego w telewizji o zasięgu co najmniej .
ilości emisji w terminie od do , a przygotowanie do emisji 3
materiałów filmowych do dnia 05.08.2011
2.) Po emisji każdego materiału filmowego wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia raportu po
emisyjnego zawierającego:
- dokładny czas każdorazowej emisji materiału (data, godzina),
- zasięg odbiorców,
- oświadczenie potwierdzające wykonanie usługi zgodnie z umową iofertą wykonawcy.
- datę i czytelny podpis wykonawcy.

§2

1. Obowiązki stron
a) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność wykonania przedmiotu

umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i zobowiązuje się w tym zakresie do zachowania
najwyższej staranności, a w szczególności do tego, aby wszystkie elementy zamówienia były
dobrej jakości, jednolite stylistycznie lub nawiązujące do siebie stylistycznie.

b) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o przebiegu prac, występujących
problemach i propozycjach ich rozwiązania

c) Zamawiający i Wykonawca uzgodnią terminy i sposób przekazywania i uzupełniania materiałów do
projektów oraz projektów do akceptacji w trakcie realizacji umowy.

2. Prawa autorskie:
1. Wykonawca nieodpłatnie przenosi majątkowe prawa autorskie z tytułu wykonania opracowania

na Zamawiającego i wyraża zgodę na korzystanie z tych materiałów w całości lub we
fragmentach, stosownie do potrzeb Zamawiającego.

2. Nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy również wykonania zależnego
prawa autorskiego.

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac
wykonanych w ramach niniejszej umowy będą oryginalne. bez niedozwolonych zapożyczeń
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Z opracowań osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym
w szczególności praw autorskich osób trzecich.

4. Wykonawca oświadcza, że jego prawo do opracowania nie jest obciążone prawami osób
trzecich, nie stanowi przedmiotu zastawu.

5. Wykonawca powstrzymuje się w czasie trwania umowy od wszelkich działań skutkujących
ewentualną utratą bądź ograniczeniem posiadanych praw.

6. Wykonawca upoważni Zamawiającego do korzystania z opracowania w całości lub we
fragmentach , stosownie do potrzeb Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji
w zakresie:

a) utrwalenia i zwielokrotniania materiałów
b) rozpowszechniania opracowania w inny sposób - publiczne wystawienie, wyświetlenie,

ponowna publikacja, a także publiczne udostępnienie opracowania, w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c) jego wypożyczania wymiany nośników, na których opracowanie utrwalono;
d) sporządzania wersji obcojęzycznych;
e) wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych - w nieograniczonej ilości.

§3

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o występujących przeszkodach
w wypełnianiu zobowiązań umownych przedmiotu umowy.

§4

Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego całość zamówienia do dnia .
Materiały filmowe będą emitowane we wskazanych w ofercie wykonawcy terminach,
z zastrzeżeniem, że koniec emisji ostatniego materiału musi nastąpić przed dniem .

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zleceniodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości brutto (słownie: no ••••••••••••••• no •••••••••••••••••• OH n ••• )

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym odbiorze całości przedmiotu umowy przez
Zamawiającego na podstawie faktury oraz raportów po emisyjnych wystawionych przez
Wykonawcę na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6

1. Strony ustalają że, obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
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1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5 %

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem odstąpienia przewidzianego wart. 145 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności - zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było.-
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§8

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową i dostarczonymi materiałami lub też nie

należycie wykonuje swoje zobowiązania
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności, a zwłoka trwa dłużej niż
1 miesiąc;

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia ipowinno zawierać uzasadnienie.
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§9

1.lntegralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są:
a) Oferta Wykonawcy,
b) Specyfikacja zapytania ofertowego dot. zamówienia.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych

§ 11

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę ninIejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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