
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
Znak : BSCK – OA. 230.09.2015 

 z dnia 05.02.2015 r. 
Umowa  - projekt

zawarta w dniu …......................... pomiędzy : 
Buskim Samorządowym Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój,reprezentowanym przez :
Roberta Dąbala – Dyrektora BSCK, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
…..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ, następującej treści:    

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów poligraficznych dla Buskiego Samorządowego Centrum
Kultury  w 2015 roku, których szczegółowy opis, ilości i ceny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy –
Zapotrzebowanie na materiały poligraficzne.

§ 2 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  przedmiot  umowy  do  siedziby  Zamawiającego  własnym
staraniem i na własny koszt w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przy nakładzie do
100  szt.  i  5  dni  roboczych  od  dnia  przyjęcia  zamówienia  przy  nakładzie  powyżej  100  szt.  
(e-mailem, telefonicznie, faksem). 

2.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad  przedmiotu  umowy,  Wykonawca  dokona  jego
poprawek własnym staraniem i na własny koszt, w terminie do 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia wad przez
Zamawiającego: telefonicznie, e-mailem lub faksem. 

3.  W razie  niedokonania  poprawek,  o  których mowa w ust.  2,  Zamawiający  zastrzega sobie  możliwość
odstąpienia od umowy bez zapłaty wynagrodzenia, za poszczególne części umowy. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wg załącznika stanowiącego integralną część
umowy.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  realizować  przedmiot  umowy  od  daty  zawarcia  umowy  do  kwoty
przeznaczonej  na  realizację  przedmiotu  umowy  tj.  do  wysokości  ….............,00  zł  (słownie:
…................................. 00/100) brutto, do dnia 31 grudnia 2015 r. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, po wykonaniu zamówienia, w terminie
14 dni od dnia dostarczenia faktur VAT lub rachunków do siedziby Zamawiającego.

§ 4 

1.  Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązań zawartych
w umowie, w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

a)  za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  lub  któregokolwiek  z  części  umowy  wyszczególnionej
zamówieniu, w wysokości 3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych części
umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 5% wynagrodzenia za poszczególne
części umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną wysokości 50% wynagrodzenia za poszczególne części umowy.

3.  Jeżeli  kara  umowna  nie  pokryje  poniesionej  szkody,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu jego otrzymania
lub  w   następnym  dniu  roboczym  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  powierzenia  wykonania
zamówienia innemu Wykonawcy.  



§ 5 

Do bieżącej współpracy z Wykonawcą upoważnia się Panią Magdalenę Kukułę (tel. 041 378 23 19, email:
m.kukula@bsck.busko.pl) . 

§ 6 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami na tle umowy strony zgodnie poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego. 

§ 8 
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 
Niniejsza  umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                              WYKONAWCA



Załącznik nr 1 do umowy – Zapotrzebowanie na materiały poligraficzne

Lp. Rodzaj zamówienia Minimalne
zamówienie
jednorazowe
(jeden projekt)

Zamówienie
roczne ogółem
(wszystkie
projekty)

Cena
jednostkowa
za szt.
(netto)

1 2 3 4 5

I Plakaty

1. Format A 2, papier 120 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 15 szt. 30 szt. 

2. Format A 3, papier 120 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 80 szt. 160 szt. 

3. Format A 3, papier 120 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 35 szt. 720 szt.

4. Format A 3, papier 120 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 25 szt. 275 szt. 

5. Format A 3, papier 120 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 20 szt. 80 szt. 

6. Format B1, papier 150 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 4 szt. 32 szt. 

7. Format B1, papier 150 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 200 szt. 400 szt. 

8. Format B 2, papier 150 g/m2 kreda błysk, druk 4+0, 300 szt. 300 szt. 

II Zaproszenia

1. Format 2xDL, składane do DL, papier 250 g/m2 
kreda błysk, druk dwustronny 4+1,

100 szt. 1500 szt. 

2. Format 2xDL, składane do DL, papier 250 g/m2 
kreda błysk, druk dwustronny 4+1,

300 szt. 1500 szt. 

3. Format 2xDL, składane do DL, papier 250 g/m2 
kreda błysk, druk dwustronny 4+1,

1500 szt. 1500 szt. 

4. Format A 5 składany do A 6, papier 200 g/m2 kreda 
błysk, druk dwustronny 4+1

30 szt. 480 szt. 

5. Format A 6, papier 150 g/m2, kreda błysk, druk 
dwustronny 4+4,

100 szt. 500 szt. 

III Bilety 

1. Format DL, papier 200 g/m2 kreda błysk, druk 
dwustronny 4+4,

120 szt. 360 szt.

2. Format DL, papier 200 g/m2 kreda błysk, druk 
dwustronny 4+4,

250 szt. 2000 szt.

3. Format 200 mmx50 mm, papier 150 g/m2 kreda 
błysk, druk jednostronny 4+0,

250 szt. 2400 szt. 

IV Karnety

1. Format A 4 składane do A5, papier 250 g/m2 kreda 
błysk, druk dwustronny 4+1

120 szt. 120 szt.

V Katalogi

1. Format 215 mmx215 mm, papier 200 g/ m2 kreda 
błysk, oprawa zeszytowa, 36 stron, okładka folia 
błysk, druk 4+4,

300 szt. 300 szt. 

2. Format 215 mmx215 mm, papier 200 g/ m2 kreda 
błysk, oprawa klejona, 70 stron, okładka folia błysk, 
druk 4+4,

300 szt. 300 szt. 



3. Format A 5 papier 200 g/m2 kreda mat, oprawa 
klejona, 156 stron, okładka miękka 250 g/m2 folia 
błysk, druk 4+4,

500 szt. 500 szt. 

VI Mapy

1 Format A 3, papier 135 g/ m2 kreda mat, druk 4+4, 
klejone po 100 szt.

5000 szt. 5000 szt. 

2 Format B 2 składane do B6, papier 135 g/m2 kreda 
mat, druk 4+4

2000 szt. 2000 szt. 

VII Ulotki

1 Format A 5, papier 130 g/m2 kreda błysk, druk 4+4. 100 szt. 1000 szt. 


