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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …./2014/POIiŚ 

 

 

zawarta w dniu …. stycznia 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą  

w Warszawie, kod pocztowy 00-893, ul. Ogrodowa 5/7, NIP 525-20-88-391,  

zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: 

Artura Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie 

a  

………………… z siedzibą w …………, kod pocztowy ………, ul. …………, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………….. pod numerem 

KRS ………………., NIP ……………….., kapitał zakładowy ……………………… zł wpłacony w całości. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

reprezentowaną przez  

…………………. – ………………. (stanowisko/na podstawie pełnomocnictwa z dnia) 

o następującej treści: 

 

Niniejsza Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na podstawie art. 44 ust. 3 pkt 1 a ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2013r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Regulaminem 

udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro realizowanych przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych zatwierdzonego Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Nr 28/14 z dnia 

14 stycznia 2014r. 

 

§1  

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca Wykonawcy zamieszczenie w dzienniku 

„………………” w dniu 31 stycznia 2014 r. (piątek) ogłoszenia dotyczącego naboru wniosków w trybie 

konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów realizowanych w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko – Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr …./POIiŚ/1.1/…./2014 oraz 

…./POIiŚ/1.1/…./2014) dla projektów koordynowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura  

i Środowisko, zgodnie z otrzymanymi materiałami tekstowymi i logotypami. 

 

§2  

Strony ustalają publikację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w formacie …… x ……… mm (tj. 

….x…. moduły), w pełnym kolorze. 

 

§3  

1. Realizując przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania do druku 

przekazanego przez Zamawiającego ogłoszenia wraz z logotypami we własnym studio graficznym,  

a następnie przedstawienia układu ogłoszenia w formacie …….. x ……… mm Zamawiającemu do 

akceptacji. 

2. Uprawnionym do akceptacji układu ogłoszenia jest Dyrektor Wydziału Inwestycyjnego Zamawiającego 

lub osoba przez niego upoważniona. 



WFOŚiGW w Warszawie 

Zapytanie ofertowe Nr ZO-1/POIiŚ/2014 

Strona 2 z 2 

 

 

 

§4  

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają na: ……….. zł netto (słownie: 

…………………… złotych …./100 netto) + VAT 23%, co stanowi kwotę ………… brutto (słownie: 

……………………………… złotych  ....../100 brutto). 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po wykonaniu przedmiotu Umowy, podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru oraz po złożeniu w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  

w następujący sposób - Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, NIP 525-20-88-391. Płatność nastąpi przelewem na 

wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

jej doręczenia Zamawiającemu. 

3. Publikacja ogłoszenia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

§5  

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

§6  

1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają jej wykonanie. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 skutki finansowe rozwiązania umowy Strony określą 

w sporządzonym protokole. 

 

§7  

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą Umową wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz „Ogólne zasady umieszczania ogłoszeń 

………………………” stanowiące załącznik nr 1 niniejszej umowy. 

 

§9  

Właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy jest Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§10  

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwóch 

dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

 1. Ogólne zasady umieszczania reklam i ogłoszeń w ……………. 

 


