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Kraków, 6 czerwca  2018 r. 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01 / 06 / 2018 

 

 

UMOWA nr ………………………………. 

 

zawarta w dniu ……….. roku w Krakowie, pomiędzy 

 

Firmą Smart-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-864) przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000675698, NIP: 9442254920, 

REGON: 36714851100000, reprezentowaną przez: 

 

Jacka Mireckiego – Prezesa Zarządu 

 

Zwaną w treści umowy “Zamawiającym”  

 

a: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Dotyczy :  Wykonania przez Wykonawcę kompleksowej usługi promocyjno-informacyjnej 

dla projektu „e-Pionier” polegającej na zaplanowaniu i realizacji kampanii 

marketingowej w mediach społecznościowych celem dotarcia do potencjalnych partnerów 

i uczestników projektu „e-Pionier”. 

 
Projekt „ e- Pionier ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2014-2020, oś priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach 

konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów 

na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

 

Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” 

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł 

Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł 
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Nr umowy: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00  

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z treścią i warunkami 

określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 01 / 06 / 2018 wraz z załącznikami. 

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały były nowe, nieużywane, umieszczone w 

oryginalnych opakowaniach. Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę będą 

posiadały stosowne atesty, certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu 

handlowego. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały promocyjne nie są obciążone 

wadami prawnymi.  

§ 2  

Zatwierdzenie wykonania projektu 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do materiałów przygotowanych 

przez Wykonawcę oraz akceptacji przed przystąpieniem do druku wersji ostatecznej materiałów 

promocyjnych opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01 / 06 / 2018. 

 

§ 3  

Oświadczenia Wykonawcy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Zapytaniem ofertowym nr 01 / 06 / 2018. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 zostanie wykonany na 

najwyższym profesjonalnym poziomie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami sztuki i zgodnie z interesami Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe 

z tytułu nieprawidłowości powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po 

stronie Zamawiającego. 

 

§ 4  

Obowiązki stron 

 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

przedmiotu zamówienia wskazanego w § 1 w sposób terminowy i rzetelny. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich 

zmianach. 

3. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiający upoważnia 

Panią Justynę Twardowską, tel. 530760850, adres e-mail: 

justyna.twardowska@smartlab11.pl. 

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawca upoważnia 

Panią/Pana ………………………………… 
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§ 5  

Miejsce i termin realizacji Zamówienia 

 

1. Za dzień zrealizowania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym podpisany został protokół 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń - Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01 / 06 / 2018 

r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy. 

3. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 będzie siedziba Zamawiającego: 

Smart-Lab Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków. 

4. W przypadku dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zawierającego wady lub ilości 

niezgodne z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany lub uzupełnienia na 

własny koszt, w terminie do 2 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.  

5. Zamawiający o wadach jakościowych wykonanej usługi informuje Wykonawcę w terminie 2 dni 

od chwili otrzymania wadliwego przedmiotu umowy. Zamawiający informuje Wykonawcę o 

stwierdzonej wadliwości wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar do czasu 

otrzymania przedmiotu umowy bez wad jakościowych.  

6. Potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisanie protokołu 

odbioru przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca z dniem złożenia 

Zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w całości i 

nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania stanowiącego przedmiot umowy 

w zakresie wszystkich pól eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych, a w szczególności do: 

1) kopiowania, 

2) powielania, 

3) dystrybuowania 

4) publikowania. 

§ 6  

Warunki płatności 

 
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 

……….. zł  netto (słownie: …………………………………..), podatek VAT 23% …………. zł 

(słownie: …………………………..), …………….. zł brutto (słownie: 

…………………………..), płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze. 

2. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na kwoty określone w złotych polskich. 

3. Postawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

4. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 

nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. 
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6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności 

(umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 7  

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

 
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto 

przewidzianego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 8  

Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

b) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia 

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres co 

najmniej 7 dni, 

d) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 

właściwej jakości, zwłoka w terminie realizacji przedmiotu zamówienia przekracza 14 dni, 

stwierdzi wadę fizyczną lub prawną przedmiotu umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnego kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wielkość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez zgodny Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 

 

§ 9  

Okres zawarcia umowy 

 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
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§ 10  

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu 

miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załącznikami do umowy są: 

 

Załącznik nr 1 –  Zapytanie ofertowe nr 01 / 06 / 2018 wraz z załącznikami 

Załącznik nr 2 – Aktualny odpis KRS/CEIDG 

 

 

 

 

.......................................                                                                    .................................. 

     Zamawiający                                                                                   Wykonawca 
 


