UMOWA/PROJEKT
zawarta w Zielonej Górze, w dniu ........................................ pomiędzy:

Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, NIP: 973-05-90-332, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Józefy Chaleckiej,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest emisja spotu reklamowego RPO Lubuskie 2020 na antenach trzech
regionalnych telewizji – Teletop Telewizja Gorzów, TVP Gorzów Wlkp. oraz TV Regionalna Żary spotu
reklamowego RPO Lubuskie 2020 o długości 30 sekund, będącego w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie
z poniżej przedstawionymi wymaganiami dotyczącymi częstotliwości nadawania spotów:
Teletop Telewizja Gorzów – 10 emisji dziennie (w godzinach 6.00 – 23.00), w primetime,
przed lub po wiadomościach lokalnych „Focus” (łącznie minimum 310 emisji);
TV Regionalna Żary – 24 emisje dziennie (w godzinach 6.00 – 23.00), w primetime,
przed lub po wiadomościach głównych (łącznie minimum 674 emisje miesięcznie);
TVP Gorzów Wlkp. – 4 emisje dziennie (w godzinach 6.00 – 23.00), w tym w primetime,
przed lub po głównym wydaniu Informacji Lubuskich (łącznie minimum 124 emisje).
Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na dni od 16.05.2016 r. do 15.06.2016 r.
Wykonawca zobowiązuje się informować o źródłach finansowania spotów ze środków unijnych,
wskazanych przez Zamawiającego.
Harmonogram emisji wraz z ich planem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
najpóźniej do dnia 16.05.2016 r. do jego siedziby tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego,
nr 1-3-5.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z zachowaniem należytej staranności.
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§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie
w kwocie brutto ……………………….. zł (słownie: …………………………………….. złotych …../100).
W tym: kwota netto ……………………….. zł (słownie: …………………………………….. złotych
…../100), podatek VAT 23%: kwota podatku ……………………….. zł (słownie:
…………………………………….. złotych …../100). Koszt wykonania jednej audycji wynosi
……………………….. zł netto (słownie: …………………………………….. złotych …../100).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
na numer rachunku podany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym
mowa w § 3 ust. 1 podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości
ustawowej.
§3
W celu potwierdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy po zakończeniu emisji spotów
o której mowa w § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2 zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy.
Do podpisania protokołu odbioru upoważnieni są:
po stronie Zamawiającego – Pan Paweł Siarkiewicz – Kierownik Wydziału Informacji i Promocji,
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
po stronie Wykonawcy – …………………………………………………………………………………………

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu
umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji
na temat stanu realizacji umowy.
§5
Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu przedmiotu umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: Paweł Hładki, tel. 68 45 65 151, e-mail: p.hladki@lrpo.lubuskie.pl
b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
§6
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego, Zamawiający pokryje
wyłącznie faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty realizacji umowy, określone na podstawie
wspólnie sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu zawierającego opis wykonanych
i przekazanych prac.
2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje
żadne wynagrodzenie.

§7
W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (dotyczy poszczególnych emisji
spotów) Zamawiający może:
a) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania prac, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej
w § 8 ust. 1 pkt a).
b) odstąpić od umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie
z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt. b).
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§8
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną:
za zwłokę w emisji spotów w terminie o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości 20% kwoty
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego
dnia po upływie terminu emisji każdej audycji, o którym mowa w § 1 ust.2 umowy,
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości
20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10
Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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