
 

 

 

Umowa nr …./2019 

 

 

zawarta w dniu  …09.2019 r. w Sokołowie Małopolskim pomiędzy: 

 

– Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” z siedzibą w 

Sokołowie Małopolskim, ul. Rzeszowska 29a, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP 

5170243721, REGON 180300863, KRS 0000297788, reprezentowanym przez: 

1) Paweł Białek - Prezesa Zarządu, 

2) Halina Golec - Wiceprezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym nr 1 lub Partnerem nr 1, 

oraz 

– Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka z siedzibą w Łańcucie, 

ul. Grunwaldzka 5, 37-100 Łańcut, NIP 8151751582, REGON 691752710, KRS 0000024232 

reprezentowanym przez: 

1) Halina Gębarowska - Prezesa Zarządu, 

2) Jan Janczura - Sekretarz, 

zwanym dalej Zamawiającym nr 2 lub Partnerem nr 2, 

 

a 

 

– …………, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ………….., ……………………. 

zwanego dalej Wykonawcą 

 

Zamawiający i Wykonawca, łącznie zwani dalej Stronami, zawierają umowę (zwaną dalej 

Umową) o treści jak poniżej. 

 

§ 1. 

[Przedmiot umowy] 
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1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 363 kpl. kijów 

do Nordic Walking, zgodnie ze specyfikacją przesłaną w ofercie z dnia …….2019 r.: 

a) kij – aluminium 

b) rękawiczka - nylon/pcv 

c) rączka – masa korkowa 

d) ilość sekcji – 2 

e) długość – od 105 cm do 140 cm 

f) grot – widiowy 

g) w zestawie stópki i pokrowiec 

h) system anti-shock 

i) zapięcie sekcji kija – wewnętrzne 

2. Strony ustalają, że zamówienie będzie wykonane w dwóch częściach: 

a) Zamawiający nr 1 – 300 kpl. kijków 

b) Zamawiający nr 2 – 63 kpl. kijków 

3. Przedmiot Umowy swym zakresem obejmuje również umieszczenie logotypów na 

wyżej wymienionych produktach i dostarczenie wykonanego dzieła pod wskazane przez 

Zamawiających adresy. 

 

§ 2. 

[Termin realizacji umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

a) część 1 - zamówienie dla Partnera nr 1 w terminie do 4.10.2019 r. 

b) część 2 - zamówienie dla Partnera nr 2 w terminie do 20.09.2019 r. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż wizualizacja projektów nadruku na kijkach zostanie 

przesłana na adres email Zamawiającego nr 1 w terminie 2 (słownie: dwóch) kolejno 

następujących po sobie dni liczonych od dnia podpisania umowy oraz przesłania przez 

Zamawiających wiadomości email zawierającej logotypy, które winny się znaleźć na 

kijkach.   

 

§ 3. 

Wykonawca oświadcza, iż wykonanie dostawy leży w granicach jego możliwości 

wynikających z wiedzy, doświadczenia i umiejętności praktycznych oraz posiadanych 

środków technicznych i nie istnieją żadne przeszkody natury merytorycznej, technicznej, 

prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić prawidłowe wykonanie dostawy. 
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§ 4. 

[Wynagrodzenie i warunki płatności] 

1. Z tytułu prawidłowego, kompletnego i wolnego od wad wykonania 1 części 

Przedmiotu Umowy Zamawiający nr 1 zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych …/100) brutto, 

zwane dalej Wynagrodzeniem nr 1. 

2. Z tytułu prawidłowego, kompletnego i wolnego od wad wykonania 2 części 

Przedmiotu Umowy Zamawiający nr 2 zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych …/100) brutto, 

zwane dalej Wynagrodzeniem nr 2. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i 

terminowego wykonania Umowy, a w szczególności koszty materiałów niezbędnych 

do wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty jego dostarczenia do siedzib 

Zamawiających. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto 

bankowe, w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury 

VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktur VAT/rachunków są protokoły odbioru stwierdzające 

prawidłowe, kompletne i wolne od wad wykonanie Umowy, które stanowią załącznik 

nr 1 oraz załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Strony ustalają, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunków bankowych 

Zamawiających. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

Wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 5. 

[Rozwiązanie umowy] 

1. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym za zgodnym 

porozumieniem stron. 

2. W wypadku określonym w ust. 1, Wynagrodzenie należy się wyłącznie  

za ukończone i dostarczone elementy Przedmiotu Umowy. 
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§ 6. 

[Przepisy końcowe] 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują 

się rozstrzygać przede wszystkim polubownie, a w przypadku braku porozumienia  

– w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby 

Zamawiających. 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 (słownie: trzech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

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

 

 

…………………………………. 
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 Załącznik nr 1 do Umowy nr …/2019 z dnia …..2019 r. 

 

Protokół potwierdzający wykonanie umowy …./2019 

sporządzony w dniu  ………2019 r. w Sokołowie Małopolskim 

 

Zamawiający: 

– Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” z siedzibą w Sokołowie 

Małopolskim, ul. Rzeszowska 29a, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP 5170243721, REGON 

180300863, KRS 0000297788, reprezentowanym przez: 

1) Paweł Białek - Prezesa Zarządu, 

2) Halina Golec - Wiceprezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym nr 1 lub Partnerem nr 1, 

 

Wykonawca: ………… 

 

Przedmiot umowy:  

300 kpl. kijków do Nordic Walking 

 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do wykonanego Przedmiotu Umowy i potwierdza jego 

odbiór. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

………………………………….        ………………………………… 

 

 

………………………………….  
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Załącznik nr 2 do Umowy nr …/2019 z dnia …..2019 r. 

 

Protokół potwierdzający wykonanie umowy …./2019 

sporządzony w dniu  ………2019 r. w Sokołowie Małopolskim 

 

Zamawiający: 

– Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka z siedzibą w Łańcucie, ul. 

Grunwaldzka 5, 37-100 Łańcut, NIP 8151751582, REGON 691752710, KRS 0000024232 

reprezentowanym przez: 

1) Halina Gębarowska - Prezesa Zarządu, 

2) Jan Janczura - Sekretarz, 

zwanym dalej Zamawiającym nr 2 lub Partnerem nr 2, 

 

Wykonawca: ………… 

 

Przedmiot umowy:  

63 kpl. kijków do Nordic Walking 

 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do wykonanego Przedmiotu Umowy i potwierdza jego 

odbiór. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

………………………………….        ………………………………… 

 

 

………………………………….  

 


