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Projekt: UMOWA nr  BI-I.041.4.12.2019/POPT 

 

W sprawie kompleksowej Organizacji  akcji promocyjnej pn. „Bieszczaduj                                      

z Funduszami”  połączonej z Mobilnymi Punktami Informacyjnymi oraz Spotkaniami 

Informacyjnymi dla potencjalnych oraz faktycznych beneficjentów. 

 

zawarta w dniu………………………..2019 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.087.288.2018 z dnia 31 lipca 

2018 r.  zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a  

 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

zwanym 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. 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.),  na podstawie  

art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy, jest usługa organizacji akcji promocyjnej pn. ”Bieszczaduj                             

z Funduszami Europejskimi”, w zakresie określonym w § 2 niniejszej umowy, w ramach 

której zostaną zorganizowane Mobilne Punkty Informacyjne oraz Spotkania 

Informacyjne dla potencjalnych oraz faktycznych beneficjentów. Wydarzenie odbędzie 

się w dniach od 16 do 21 września 2019 r., na terenie 12 gmin Województwa 

Podkarpackiego (Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, 

Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza). 
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§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Oddania w najem pojazdu silnikowego specjalnego zastosowania typu 

kamper w dniach od 16 do 21 września 2019 r. o następujących 

wymaganiach: 

 Kamper powinien być w pełni sprawny i skompletowany (Data produkcji nie 

starsza niż 2017 r.) 

 minimum 4 osobowy 

 Pojemność silnika min. 1990 cm³ 

 Moc silnika min. 130 KM 

 Łóżka umożliwiające nocleg dla min. 4 osób 

 Pościel dla min 4 osób 

 Kapitańskie, obracane fotele kierowcy i pasażera 

 Klimatyzacja 

 Lodówka z zamrażalnikiem 

 Łazienka z umywalką, WC 

 Zlewozmywak 

 Kuchenka gazowa 

 Zbiornik na czystą wodę min. 90 l 

 Izolowany zbiornik brudnej wody min. 85 l 

 Radio i nośnik USB 

 Markiza wraz ze sztormiakami 

 Wspomaganie kierownicy 

 Centralny zamek z pilotem 

 Gniazdka sieciowe 

 Okna z moskitierami i roletami 

 Ogrzewanie postojowe 

 Poduszka powietrzna kierowcy 

 Poduszka powietrzna pasażera 

 Krzesła i stół kempingowy 

 Bagażnik rowerowy na min dwa stanowiska 

 Ubezpieczenie OC/AC/NW+ Assistance 

 

b) Dostarczenia Kampera do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów, najpóźniej do dnia 15 września 2019 r., 

jak również jego odbioru po zakończeniu okresu najmu. 
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c) Zapewnienia w przeciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego, kampera 

zastępczego spełniającego takie same wymagania o których mowa w pkt 

1a.  

d) Oklejenie kampera według wzoru, który zostanie przesłany do Wykonawcy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej w przeciągu 2 dni od daty zawarcia 
umowy. 

e) Zapewnienia paliwa na czas trwania akcji promocyjnej (szacowana trasa to 
około 1 000 KM) 

f) Pokrycie kosztów eksploatacji pojazdu 
g) Zapewnienia jednego posiłku każdego dnia od 16  do 21 września 2019 r. dla 

4 osób 

 

 Posiłki będą dostarczane codziennie ok. godz. 16.00, w opakowaniach 

umożliwiających spożycie posiłku w terenie wraz z jednorazowymi sztućcami 

 W skład posiłku będzie wchodzić zupa  i danie obiadowe 

(mięso/ryba/danie + ziemniaki/frytki/kasza/ryż + bukiet surówek), bądź 

opcjonalnie wersja wegetariańska dania obiadowego po wcześniejszym 

zgłoszeniu zapotrzebowania na tego typu danie oraz owoc i herbata lub sok 

owocowy 

 Posiłek nie może się powtórzyć więcej niż 2 razy w czasie trwania 

wydarzenia. 

 

§ 3 Obowiązki Zamawiającego  

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

 

1) Przesłania wzoru według którego Wykonawca dokona oklejenia kampera                        
w przeciągu 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

2) Przekazania Wykonawcy lokalizacji do których będą dostarczane posiłki, nie 
później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem usługi. 

 

 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

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

ryczałtowe w wysokości ………… zł 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                           



 

str. 4 
BI-I.041.4.12.2019/POPT 

lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu 

odbioru przedstawiciel Zamawiającego oświadczy na piśmie o tej przyczynie. 

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 
    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. 

8. Źródło finansowania: Dział 750 Rozdział 75095 § 4308, 4309 

 

 

§ 5 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  

1) 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający;  

2) 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

3) 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w wykonaniu przedmiotu umowy;  

4) 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu samochodu zastępczego. 

2. 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. Zamawiający 

jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 
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§ 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) Dariusz Busz  tel. 17 747 64 82, e-mail; d.busz@podkarpackie.pl  

 

b) Tomasz Miśko tel. 17 747 64 82 e-mail t.misko@podkaprackie.pl  

 

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 rozwiązywać 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 prawa polskiego.  

4. O ile umowa nie stanowi inaczej 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. Korespondencję elektroniczną uważa się za 

doręczoną w dniu wysłania. 

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

powszechnym właściwym 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. 

mailto:d.busz@podkarpackie.pl
mailto:t.misko@podkaprackie.pl
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9.   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 

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

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefoniczni 17 747 

67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie 

3) Pani/Pana 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 Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Załączniki:  

 

 

   Zamawiający                                                                           Wykonawca 

 

 

  

 


