
 
   

 

UMOWA nr   BI-I.041.4.21.2017/POPT 

 

 

W sprawie  zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu folii samoprzylepnych 

w Głównym Punkcie Informacyjnym w Rzeszowie oraz na samochodzie wynajętym 

na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim. 

 

 

 

zawarta w dniu………………………..2017 r.  pomiędzy: 

 

 

Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego                   

z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, reprezentowanym 

przez Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa Podkarpackiego – Dyrektora 

Departamentu Organizacyjno Prawnego, działającego na podstawie pełnomocnictwa                     

nr OR-II.087.261.2016 z dnia 6 października 2016 r. 

 

zwanym dalej  Zamawiającym, 

 

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Na podstawie zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy) 

zwana dalej Wykonawcą, 

 

zwanych łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

 

  

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm),  na podstawie  art. 4 

pkt 8 cytowanej ustawy. 

 

 

 



 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest  zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż folii 

samoprzylepnych w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie 

oraz na samochodzie wynajętym na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych w województwie 

podkarpackim w terminie do 22 grudnia 2017 r. 

 

 

 

§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do: 

 

1) Zaprojektowania, wykonania, dostawy oraz montażu folii samoprzylepnych typu                             

„One Way Vision” i folii mrożonej w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich                                     

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 

4  w Rzeszowie w tym do: 

 

a)  Przedstawienia projektu do akceptacji - grafika wielokolorowa, zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego; 

b)  Zapewnienia pełnego montażu folii wraz z niezbędnymi materiałami  oraz sprzętem     

do umieszczenia folii w wyżej wymienionej lokalizacji; 

c)  Zapewnienia demontażu obecnie istniejącej folii w Głównym Punkcie Informacyjnym 

w Rzeszowie,  

d) Przedstawienia wizualizacji, wykonania projektu, dokonania dokładnych pomiarów 

powierzchni do wyklejenia oraz doboru odcieni kolorów grafiki korespondujących do 

wyglądu zewnętrznego budynku i framug; 

e)  Zapewnienia montażu i demontażu w godzinach pracy Punktu  

w Rzeszowie, (pon. 7.30-18.00, wt.- pt., 7.30 -15.30); 

f) Oklejenia szyb folią One Way Vision:  

 3 szyby:1065/1400 mm  

 9 szyb: 296/ 1400 mm 

 1 szyba: 970/890 mm 

 2 szyby: 296/890 mm 

 1 szyba: 245/890 mm 

 2 szyby: 1065/1773 mm 

 4 szyby:297/1773 mm 

 2 szyby: 272/1773 mm 

g) Oklejenia szyb folią okienną mrożoną: 

 2 szyby:1065/1400 mm 



 

 9 szyb: 296/1400 mm 

 2 szyby: 296/890 mm 

 1 szyba: 245/890 mm 

 2 szyby: 1065/1773 mm 

 4 szyby: 297/1773 mm 

 2 szyby: 272/1773 mm 

2) Przygotowania projektu graficznego, wykonania folii oraz oklejenia powierzchni 

lakierowanej samochodu (cała karoseria) marki Volkswagen Sharan folią wylewaną 

laminowaną w tym: 

 

a) Przygotowania projektu graficznego i wykonania folii - grafika wielokolorowa 

zaprojektowana przez Wykonawcę, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. W projekcie 

graficznym powinny znaleźć się m. in.: adres strony www.fundusze.podkarpackie.pl, 

logotypy i dane kontaktowe  

b) Przedstawienia projektu do akceptacji przez zamawiającego. 

c) Oklejenia powierzchni lakierowanej samochodu (cała karoseria) folią wylewaną 

laminowaną zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

d)  Zapewnienia pełnego montażu folii wraz z niezbędnymi materiałami potrzebnymi                             

do montażu, oraz sprzętem niezbędnym do umieszczenia folii;          

e)  Zapewnienia przygotowania samochodu pod aplikację grafik; 

f) Wykonawca zapewnia aplikację wydrukowanych i dociętych grafik na przygotowaną 

powierzchnię pojazdu. 

g) Zapewnienia folii dodatkowo laminowanej, wysokiej jakości, odpornej na czynniki 

zewnętrzne tj. światło, temperaturę, chemikalia, promieniowanie UV, uszkodzenia 

mechaniczne, brud; 

h) Zapewnienia folii, która  w trakcie użytkowania (co najmniej 12 miesięcy) nie będzie 

inwazyjna i nie zniszczy, uszkodzi czy odbarwi powierzchni samochodu. Okres gwarancji 

folii wynosi co najmniej  12 miesięcy; 

i)  Zapewnienia dojazdu do siedziby Zamawiającego i dokładnego pomiaru powierzchni 

podlegającej oklejeniu w cenie zamówienia oraz odpowiednio przygotowanego miejsca                         

na terenie Rzeszowa, w którym auto będzie oklejane 

 

 

 

 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego  

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

 

1) dostarczenia Wykonawcy logotypów i grafik niezbędnych do przygotowania projektów 
oklejenia w formie elektronicznej do dnia ………………… 
 

 

 

 

 

http://www.netcarshow.com/seat/2011-alhambra/


 

 

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Za wykonanie usługi określonej w §1 i §2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………….  PLN brutto (słownie: ……………………………………..), w tym 

obowiązująca stawka podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3.  Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie protokół odbioru 

podpisany przez Zamawiającego. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu  

zamówienia dokona Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich.                            

W przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru przedstawiciel Zamawiającego 

oświadczy na piśmie o przyczynie odmowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia dostarczenia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w wystawionej fakturze 

 
 

a) dane do faktury              

Nabywca: Województwo Podkarpackie           Odbiorca: Urząd Marszałkowski                                                                                  
Województwa Podkarpackiego 

                  al. Łukasza Cieplińskiego 4                             al. Łukasza Cieplińskiego 4 
                  35-010 Rzeszów                                                35-010 Rzeszów 

          NIP: 813-33-15-014 
 

 

5. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy 

należą się odsetki ustawowe. Odsetki za opóźnienie niezawinione nie należą się.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską                         

ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna  na lata 2014 – 2020 – Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy 

Europejskich”.  Numer umowy DIP/DBG-II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

 

 
§ 5 Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania umowy, niewłaściwego wykonania umowy,  odstąpienia                 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust.1 umowy. 

2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5 % wartości łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.  



 

3. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania zapłaty 
wszystkich kar wcześniej nałożonych  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy – na 
zasadach ogólnych – przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, 
jeżeli rzeczywista wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 
 
 

 

 

§ 6 Osoby uprawnione do kontaktu 

 

1. Po stronie Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą                   

w sprawie realizacji postanowień umowy są działający każdy z osobna: 

a) ……………………………………………….. 

b) ………………………………………… 

 

2. Po stronie Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawie 

realizacji postanowień umowy jest 

…………………………………………………………………….. 

3. Zmiana osób, o których mowa wyżej, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

 

 

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy należycie, 

a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.  

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający                                                   

i Wykonawca będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy.                                                        

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Wszystkie zawiadomienia, wezwania, oświadczenia woli i wiedzy oraz inna 

korespondencja, będą dokonywane w formie pisemnej oraz będą traktowane jako 

prawidłowo dostarczone w przypadku doręczenia osobistego lub wysłania listem 

poleconym albo kurierem na adres Stron wskazany w komparycji umowy. 

5. Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za przekazaną lub 

doręczoną w dniu doręczenia. Korespondencja wysłana listem poleconym lub kurierem 

będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim dniu roboczym po dniu nadania, 

chyba że zostanie wykazane, że została otrzymana później, w którym to przypadku będzie 

uważana za przekazaną lub doręczoną w chwili jej otrzymania. 



 

6. Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed sądem 

powszechnym miejscowo dla Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,               

po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 
 
Zamawiający                                                   Wykonawca 
 

 


