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Umowa nr … 

Zawarta w dniu ……. w Rzeszowie, pomiędzy: 

Zespołem Szkół Energetycznych 35-021 Rzeszów ul. W. Pola 1, reprezentowanym przez:  
Zbigniewa Zagrodnika  -  Dyrektora Zespołu Energetycznych w Rzeszowie 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 
a …………,  zwanym  dalej „Wykonawcą” 

o treści następującej: 

§ 1 

1.Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności polegające zakupie materiałów promocyjnych 

z logotypami promocyjnymi do upowszechniania rezultatów projektu pn. „Młody, świadomy obywatel Europy” realizowanego w ramach programu 

POWER finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa  zgodnie ze złożoną ofertą w dniu ………. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem ora z uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych mu na mocy 

niniejszej Umowy obowiązków i zobowiązuje się wykonać  je ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i  reguł  

wykonywania prac objętych Zleceniem. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących materiałów promocyjnych zgodnie ze złożoną ofertą: 

a . Smycze reklamowe. Nakład 100 sztuk, smycze z nadrukiem jednostronnym. Szerokość min. 15 mm + karabińczyk , klamerka bezpieczeństwa oraz 

klamerka łącząca. Nadruk full color, uwzględniający dostarczony projekt. 

b. Kubki o średnicy 85mm, wysokość 117, granatowy, z nadrukiem full color wg dostarczonego projektu. Nakład 50 sztuk. Powierzchnia  nadruku 

190mmx95mm. Pojemność min. 180 ml. Materiał – ceramika. 

c. Filiżanki z talerzykiem, z nadrukiem z jednej strony, dwa kolory na filiżance wg dostarczonego projektu. Rozmiar nadruku 130mmx55mm. Nakład 50 

sztuk. Pojemność min. 80 ml. Materiał – ceramika. 

d. Teczki A4 z folią mat z nadrukiem jednostronnym full color – 100 sztuk, wg przekazanego projektu. 

e. Koszulki UNISEX POLO w kolorze granatowym, 100 sztuk, różne rozmiary (20XL, 30L, 30M, 20S), nadruki w 3 miejscach wg dostarczonych 

projektów: z przodu 10cmx10cm jeden kolor, na prawym rękawie 10cmx10cm full color, z tyłu 21cmx30xm 1 kolor 

f. Długopisy metalowe typu TOUCH TIP GOLD lub podobny z grawerem jednostronnym 40x4mm wg dostarczonego projektu, kolor biało-złoty, niebieski 

wkład. 100 szt. 

g. Długopisy metalowe typu TOUCH TIP GOLD lub podobny z grawerem jednostronnym 40x4mm wg dostarczonego projektu, kolor czarno-złoty, czarny 

wkład. 100 szt. 

h. Rollup: 85cmx 200cm. Nadruk Full Color wg dostarczonego wzoru, materiał nadruku typu BLOCKOUT, kaseta aluminiowa. 1 szt. 

i. Torba eko bawełna  38cmx42cm (280g/m2) kolor naturalny, z nadrukiem jednostronnym 1 kolor wg przekazanego wzoru. 100 szt. 

j. Polar UNISEX granatowy z haftem na lewej piersi, rozmiar haftu 10cmx10cm, rozmiary (5XL, 10L, 5M) polarów 20szt 

 

§ 4 

1. Z tytułu wykonywania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………….  

2. Wynagrodzenie wypłacone będzie po wystawieniu faktury dla Zamawiającego  w miarę  posiadania przez Zamawiającego środków finansowych 

przeznaczonych na realizację projektu określonego w § 1 ust.1.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

4. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. 

§ 5 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji niniejszej umowy oraz projektu określonego w § 1 ust.1. 

§ 6 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

………………………………………          ……………………………………. 

            Zamawiający                                                                                          Wykonawca              

 


