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UMOWA 

nr …………………………………………………………………………… 

stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 5.07.2021 r. 

zawarta w dniu ………………………………………………. pomiędzy: 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, z siedzibą w Poznaniu, 61-123, ul. Gdańska 2, wpisanym 

do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez Miasto Poznań pod numerem 

RIK XIV, NIP 7781465736, REGON 301204801, reprezentowanym przy zawarciu umowy 

przez: 

 

Dr Monikę Herkt-Rynarzewską – Dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (zwane 

dalej PCD), 

zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, a 

 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, 

zwanymi dalej STRONAMI. 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu przez Strony umowy: 

1) Ze strony ZLECENIODAWCY: 

Anna Furmanowska anna.furmanowska@pcd.poznan.pl 

2) Ze strony ZLECENIOBIORCY: 

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

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa gadżetów według następującej 

specyfikacji: 

 

Nazwa 

produktu 

Opis Ilość 

(szt.) 

Cena 

jedn. 

netto 

Suma 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

jedn. 

brutto 

Suma 

brutto 

        

 

Razem netto: ………………………………….. 

Razem brutto: ………………………………… 
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§ 2 

1. ZLECENIODAWCA zamawia gadżety u ZLECENIOBIORCY za pośrednictwem 

poczty elektronicznej po wcześniejszym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego oraz 

zaakceptowaniu wizualizacji przesłanej przez ZLECENIOBIORCĘ. Zamówienie 

powinno zawierać szczegółową specyfikację, jak również miejsce dostarczenia 

zamówionych gadżetów. 

2. ZLECENIOBIORCA potwierdza odbiór zamówienia i przyjmuje je do realizacji. 

3. Zgodnie z oświadczeniami zawartymi w załączniku nr 1 przesłanym wraz 

z zapytaniem ofertowym, w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty związane 

z dostarczeniem gadżetów do miejsca wskazanego przez ZLECENIODAWCĘ.  

4. Termin realizacji: do 20 sierpnia 2021 r., na podstawie niniejszego zamówienia 

podpisanego przez osobę reprezentującą PCD wraz z akceptacją wizualizacji. Towar 

należy wysłać na adres PCD (ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań) lub CSE (ul. św. Marcin 

78, 61-809 Poznań). 

5. Warunki płatności: przelew na konto ZLECENIOBIORCY w terminie 14 dni 

od otrzymania faktury VAT przez ZLECENIODAWCĘ, po wcześniejszym bądź 

równoczesnym otrzymaniu zamawianego towaru. Za termin płatności uznaje się dzień 

obciążenia rachunku ZLECENIODAWCY. ZLECENIODAWCA upoważnia 

ZLECENIOBIORCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

ZLECENIODAWCY. 

6. Za opóźnienie w zapłacie należności przez ZLECENIODAWCĘ 

ZLECENIOBIORCA ma prawo naliczać ustawowe odsetki (płatność na podstawie 

noty odsetkowej w terminie 14 dni od otrzymania noty przez ZLECENIODAWCĘ; 

za termin płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku ZLECENIODAWCY). 

7. Zgodnie z obowiązującym wykazem podmiotów na podstawie z art. 96b ustawy 

o podatku od towarów i usług, STRONY ustalają, że jeżeli transakcja spełnia warunki 

obowiązku zapłaty na rachunek bankowy widniejący na tzw. białej liście podatników, 

płatność będzie dokonana wyłącznie na taki rachunek bankowy. 

W przypadku braku rachunku bankowego w ww. wykazie, ZLECENIOBIORCA 

wyraża zgodę na przesunięcie płatności do czasu jego uzupełnienia, jednocześnie 

rezygnując z odsetek o czas opóźnienia. 

 

§ 3 

1. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do 3-dniowej gwarancji instalacyjnej 

(3 dni robocze), liczonej od dnia otrzymania towaru przez ZLECENIODAWCĘ.  
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2. W przypadku stwierdzenia przez ZLECENIODAWCĘ wad technicznych 

dotyczących całości lub części dostarczonego przez ZLECENIOBIORCĘ 

zamówienia, ZLECENIODAWCA zgłasza drogą mailową reklamację 

z wyszczególnieniem liczby/zakresu reklamowanego towaru wraz z podaniem 

przyczyny reklamacji oraz przesyła na swój koszt reklamowany towar 

do ZLECENIOBIORCY w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

reklamacji. 

3. W przypadku reklamacji ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo 

do ustosunkowania się i załatwienia zgłoszonej reklamacji przedmiotu umowy 

w terminie 10 dni od daty zwrotu reklamowanego towaru (liczonych od dnia 

otrzymania zwracanego/reklamowanego towaru przez ZLECENIOBIORCĘ).  

4. ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie 

przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od firm kurierskich/wysyłkowych/osób 

trzecich. 

5. ZLECENIOBIORCA zapłaci ZLECENIODAWCY kary umowne w przypadku 

opóźnienia w dostawie zamawianego towaru do miejsca wskazanego przez 

ZLECENIODAWCĘ w § 2 pkt 4 Umowy z przyczyn zależnych 

od ZLECENIOBIORCY – w wysokości 0,5 % łącznej kwoty zamówienia brutto 

wskazanej w § 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze STRON z przyczyn 

leżących po stronie ZLECENIOBIORCY – w wysokości 5% łącznej kwoty 

zamówienia brutto wskazanej w § 1 Umowy. 

 

§ 4 

1. Realizacja projektu graficznego (wizualizacja) rozpoczyna się od momentu przesłania 

przez ZLECENIODAWCĘ materiałów reklamowych. 

2. ZLECENIOBIORCA gwarantuje czytelność nadruków grafik, w tym m.in. 

logotypów na wytwarzanych w ramach realizacji niniejszej umowy gadżetach. 

Niespełnienie niniejszego warunku stanowi podstawę złożenia reklamacji przez 

ZLECENIODAWCĘ. 

3. ZLECENIODAWCA uprawnia ZLECENIOBIORCĘ do użycia 

na dostarczanych/wytwarzanych przez ZLECENIOBIORCĘ w ramach realizacji 

niniejszej umowy gadżetach znaków towarowych, w tym nazwy i logo, grafik, zdjęć  

i znaków towarowych, których umieszczenie na tych produktach 

ZLECENIODAWCA zleca. ZLECENIODAWCA oświadcza, iż znaki towarowe, 
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nazwy, logo, zdjęcia i znaki towarowe przekazane w celu realizacji zamówienia są 

wolne od praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw 

osobistych, ani też nie naruszają tych praw przysługujących osobom/podmiotom 

trzecim. Ich posiadanie, przetwarzanie, wykorzystanie przez ZLECENIOBIORCĘ 

nie stanowi naruszenia prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie będzie 

stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek 

roszczeń przez osoby/podmioty trzecie z tytułu opisanych w zdaniach 

poprzedzających działań/czynności podejmowanych przez ZLECENIOBIORCĘ 

w związku z realizacją niniejszej umowy ZLECENIODAWCA zobowiązuje się 

do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej względem 

tych osób/podmiotów trzecich zwalniając ZLECENIOBIORCĘ w całości 

z ww. odpowiedzialności. ZLECENIODAWCA ponosi odpowiedzialność 

za materiały przekazane do realizacji zamówienia, w tym za wynagrodzenia twórców 

z tytułu majątkowych praw autorskich oraz przejmuje na siebie wszelkie ewentualne 

roszczenia osób trzecich i organizacji zarządzania prawami autorskimi z tego tytułu 

zgłoszone wobec ZLECENIOBIORCY. 

 

 

§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany wprowadzane przez strony w nawiązaniu do niniejszej umowy 

powinny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozpatruje sąd właściwy 

dla siedziby pozwanego. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

                  Zleceniodawca                                                                   Zleceniobiorca 

 

 

 

Sporządziła: Anna Furmanowska 


