
 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

ROPS.IV.POKL.3321- 14/2012 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta dnia ……………………….2012 r., pomiędzy: 

 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów7, 15-110 

Białystok, NIP 542-30-31-536, reprezentowanym przez Elżbietę Rajewską-Nikonowicz –Dyrektora, zwanym 

dalej Zamawiającym, 

a 

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

……………………, reprezentowanym przez …………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. 

 

Mając na względzie art. 94 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych 

w postępowaniu, zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, 

Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, zgodnie z wykazem 

zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wg cen określonych 

w ofercie z dnia …………………., która jest integralną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie przygotowania, składu, wydruku i dostawy 

publikacji i materiałów promocyjnych, wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

2. Wykonawca odbiera materiały do wykonania zamówienia w terminie do 2 dni od otrzymania 

zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy materiały w postaci plików graficznych *.jpg 

(zdjęcia), tekstowych *.doc i PDF. 

4. Zamawiający udziela Wykonawcy prawa do korzystania z materiałów, o których mowa w ust. 3, na 

następującym polu eksploatacji: jednorazowe zwielokrotnienie techniką drukarską publikacji 

w nakładzie wymienionym w zał. nr 1 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać wszelkie zmiany i poprawki wniesione przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca zapewni możliwość wykonywania barwnych wyciągów oraz druku trudnych tekstów 

(wzory matematyczne, ilustracje, wykresy) oraz tekstów obcojęzycznych. 

 

 

 

 

 



  

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący kontakt z przedstawicielem Wykonawcy. Przedstawiciel 

Wykonawcy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do osobistego stawiennictwa w siedzibie 

Zamawiającego w celu konsultacji w zakresie sposobu wykonania materiałów, rozmieszczenia tekstów 

oraz innych czynności związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, w terminie nie 

dłuższym niż 24 godziny od wezwania. 

 

§ 3 

1. Świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie zamówień 

przesłanych do Wykonawcy faksem, telefonicznie lub w formie pisemnej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego wydruku próbnego jeżeli jest wymagany. W przypadku 

gdy Zamawiający nie wymaga wydruku próbnego realizacja zamówienia musi się odbyć w terminie 5 

dni roboczych od dnia zaakceptowania wizualizacji i dostarczenia niezwłocznie po jej wykonaniu na 

własny koszt i odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku 

w godz. 7:30 - 15:30 i złożenia w miejscu wyznaczonym przez pracownika Zamawiającego.  

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona publikacji w umówionym terminie, o którym mowa w ust. 2, 

Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości 5% ogólnej wartości brutto oferty i wyznaczyć 

termin dodatkowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona publikacji w czasie do końca wyznaczonego terminu 

dodatkowego, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

4. Rozliczenie za świadczenie usługi poligraficznej odbędzie się będzie każdorazowo po wykonaniu usługi, 

na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT przelewem na wskazany w fakturze numer 

rachunku bankowego. 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że wszelkie prace i czynności nieopisane w opisie przedmiotu umowy, a zdaniem 

Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania usługi poligraficznej są traktowane 

jako oczywiste i zostały uwzględnione w kosztach realizacji zamówienia i wliczone do ceny ofertowej. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 

wskazanym w § 1. niniejszej Umowy, a także, że uprawnienia takie posiadają osoby działające 

w imieniu Wykonawcy, którymi będzie się posługiwał. Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania 

osób, przy pomocy których wykonywać będzie przedmiot umowy i odpowiada za ich działania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższą staranność przy wykonaniu przedmiotu umowy, 

w sposób dający gwarancję najlepszego rezultatu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do uzyskania od Wykonawcy informacji o sposobie przygotowania publikacji 

oraz o postępach w realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu niezbędnych konsultacji i wyjaśnień, 

dotyczących przygotowania merytorycznego materiałów w terminie 24 godzin od zapytania. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub rezygnacji z ilości nakładu zawartego w przedmiocie 

zamówienia. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do obliczenia i wskazania nowej ceny wykonania publikacji, uwzględniając 

zmianę. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od zrealizowanych zamówień w okresie trwania 

umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę przedłożoną 

przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Rozliczenie umowy, wynikające ze świadczonych usług przez Wykonawcę, nastąpi po dostarczeniu do 

siedziby Zamawiającego asortymentu, objętego niniejszą umową wraz z fakturą VAT niezwłocznie po jej 

wykonaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT. Za datę zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 



  

2. Za usługi dodatkowe nieujęte w przedmiocie zamówienia, Zamawiający nie ponosi odpłatności. 

3. Wynagrodzenie za zamówienie objęte niniejszą umową współfinansowane jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie 

wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Wdrażającą środków finansowych 

służących finansowaniu przedmiotu umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego. 

2. W przypadku braku środków, o jakich mowa w ust. 1, na rachunku  Zamawiającego płatność z tytułu 

niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2012r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy z winy Wykonawcy 

publikacja posiada dyskwalifikujące ją wady, które nie dadzą się usunąć, lub z okoliczności wynika, że 

ich usunięcie w odpowiednim terminie jest niemożliwe. 

3. Strony dopuszczają możliwość innego rozwiązania niniejszej umowy – na mocy zgodnego oświadczenia 

woli Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. Zmiany niniejszej Umowy wymagają 

formy pisemnej. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

6. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy lub na jej tle poddane zostaną pod 

rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku. 

1. Uwagi ogólne. 

1.1. Przedmiot zamówienia realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – 

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, 

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 

„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. 

1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bieżący kontakt z przedstawicielem Wykonawcy. 

Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany będzie na wezwanie Zamawiającego do 

osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w celu konsultacji w zakresie 

sposobu rozmieszczania tekstów, ilustracji, projektu graficznego i innych ustaleń 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie 

dłuższym niż 24 godziny od wezwania. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać biuro, biuro zamiejscowe  lub siedzibę firmy na 

terenie woj. Podlaskiego. 

1.4. Usługa poligraficzna będąca przedmiotem zamówienia obejmuje: redakcję i korektę, skład 

tekstu, opracowanie projektu graficznego, opracowanie projektu graficznego okładki wraz 

z wizualizacją, druk i dostawę do siedziby Zamawiającego. Wszystkie ww. czynności 

powinny być ujęte w cenie ofertowej. 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Lp. Nazwa Specyfikacja 

Nakład 

(szt.) 

Zawartość 

1 2 3 4 5 

 
Teczka z gumką  

 Zgodnie ze wzorem w pkt. 3 

 Papier: karton 300g 

 Zadruk: 4+0 (kolor jednostronnie) 

 Wykończenie: folia błysk 

 Nakład: 1 wzór (dostarczony w pliku 

CDR) 

1000 szt 1 wzór 

 Notatnik w kratkę 

 Format A4 

 Ilość kartek w bloku: 25 

 Zadruk: jednostronny – czarny 1+-0 

 Wykończenie: klejone po krótkim 

boku 

1000 szt. 1 wzór 



  

 Długopis 

 Długopis metalowy COSMO lub 

równoważny 

 Różnej kolory korpusu 

 Niebieski wkład, o terminie 

ważności nie krótszym niż 1 rok od 

dnia dostawy 

 Znakowanie grawerem laserowym 

po obu stronach korpusu 

1000 szt. 1 wzór 

 

Publikacja: „Programy 

Aktywności Lokalnej – 

skala ich wdrażania na 

terenie województwa 

podlaskiego” 

 Format B5 (165-235 mm) 

 oprawa klejona, 

 okładka – karton 250g/m2 , jednostronnie 

powlekany, folia błyszcząca, kolor (4+0), 

 druk środka: 

- papier offsetowy 80g/m2, (w tym: 

pełen kolor ok. 11 stron, kolor czarno-

biały ok. 57 stron;  

 ilość wykresów - 19 szt., 

 ilość tabel - 4 szt., 

 materiał zostanie dostarczony w pliku 

PDF do druku 

Zamawiający posiada własny nr ISBN dla 

tej pozycji 

 

100 szt. 

1 wzór 

 ilość stron – ok. 

68, 

 ilość znaków ze 

spacjami – ok. 

160 339, 

 

1 

Publikacja: „Aktywna 

integracja jako narzędzie w 

pomocy społecznej” 

 Format B5 (165-235 mm) 

 oprawa klejona, 

 okładka – karton 250g/m2 , jednostronnie 

powlekany, folia błyszcząca, kolor (4+0), 

 druk środka: 

- papier offsetowy 80g/m2, (w tym: 

pełen kolor ok. 8 stron, kolor czarno-

biały ok. 60 stron;  

 ilość wykresów - 8 szt., 

 ilość tabel - 27 szt., 

 materiał zostanie dostarczony w pliku 

PDF do druku 

Zamawiający posiada własny nr ISBN dla 

tej pozycji 

 

100 szt 

1 wzór 

 ilość stron –ok. 

68, 

 ilość znaków ze 

spacjami – ok. 

193 516, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Wykrojnik teczki z gumką 

 

 

 

 

  


