KC-1/2013
Wzór
UMOWA
zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy:
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347),
reprezentowaną przez:
mgr inż. Adama Putkowskiego - Zastępcę Burmistrza Mikołowa
zwaną dalej organizatorem przetargu
a
2. .........................................................
z siedzibą w ...................................
reprezentowanym przez: ...............................................................
zwanym dalej oferentem.
§ 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi publikacji ogłoszeń
prasowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Akademia Umiejętności dla
Gimnazjalistów Mikołowa - etap II”.
Ogłoszenie prasowe: 4 sztuki, w tym obligatoryjnie 2 ogłoszenia w 2013 r. oraz 1
w 2014 r., 1 ogłoszenie dowolnie w latach 2013-2014 (o terminie zdecyduje organizator
przetargu z uwzględnieniem § 2 umowy), w gazecie lub dodatku do gazety o zasięgu co
najmniej powiatu mikołowskiego, format gazety lub dodatku A3, papier gazetowy,
ogłoszenie kolorowe, wielkość ogłoszenia min. ¼ strony (rozmiar min. 240 mm x 170
mm).
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priotytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
§2
Oferent zobowiązuje się do publikacji ogłoszeń prasowych w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania treści ogłoszenia przez organizatora przetargu.
§3
1. Oferent ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści ogłoszenia, które są
rozbieżne z treścią ogłoszenia przedstawioną przez organizatora przetargu.
W sytuacji, o której mowa powyżej oferent na koszt własny dokonywać będzie
sprostowań treści zamieszczonych ogłoszeń. Sprostowania będą publikowane
niezwłocznie po zauważeniu błędu przez którąkolwiek ze stron lub po wezwaniu
oferenta do sprostowania przez organizatora przetargu, w zakreślonym terminie.
2. W przypadku nie opublikowania ogłoszenia z przyczyn zawinionych przez
oferenta, oferent zobowiązany jest do publikacji ogłoszenia w zażądanym przez
organizatora przetargu terminie na własny koszt. Powyższe nie wyłącza
uprawnień organizatora przetargu zawartych w § 3 ust. 1.
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§4
1. Organizator przetargu zobowiązuje się zapłacić przelewem oferentowi za jedno
ogłoszenie zgodnie z ceną ofertową kwotę brutto .................................. zł
(słownie ..................................................................... złotych) w ciągu 14 dni od
daty otrzymania faktury na wskazane konto.
2. Oferent gwarantuje niezmienność ceny publikacji jednego ogłoszenia przez cały
okres trwania umowy.
3. Wraz z fakturą oferent dołącza bezpłatnie jeden egzemplarz gazety z
opublikowanym ogłoszeniem, jako potwierdzenie wykonania przedmiotu
zamówienia.
§5
Organizator przetargu ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy o ile
oferent nie stosuje się do ustaleń, o których mowa w § 2 i §3 umowy.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
1. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem ich
nieważności
§8
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla oferenta oraz trzy egzemplarze dla organizatora przetargu.
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