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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA ………………………………… 

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

Pałacem Młodzieży w Warszawie mającym swoją siedzibę przy Pl. Defilad 1, 00-901 
Warszawa, identyfikującym się numerem NIP 525-15-70-588, REGON 000187062, 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia            
31 sierpnia 2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez: 

Urszulę Wacowską – Dyrektora  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………….. z siedzibą w ……………………….., adres: ……………………………………….., 
…………………………….….………, posiadającą REGON ………………………………………..……………….,      
NIP ………………………….. reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” oraz indywidualnie 
„Stroną”. 

 
Zamawiający oświadcza, że: 
- wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro (słownie: trzydzieści 
tysięcy euro), nie podlega ono przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (art. 4 pkt. 8); 
- Wybór oferty Wykonawcy został dokonany w formie rozeznania ofertowego. 
 

W związku z powyższym Strony postanowiły zawrzeć umowę zakupu koszulek typu t-shirt na 
zgodnie ustalonych warunkach (dalej: „Umowa”) o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup koszulek typu t-shirt wraz z dowozem do siedziby 
Pałacu Młodzieży Pałacu Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad 1. 

2. Umowa opiewa na łączną ilość 3500 szt. koszulek typu t-shirt 100% bawełny,                      
z drukowanym jednokolorowym logo, o powierzchni do 400 cm2. Logotypy wykonywane 
będą metodą sitodruku bezpośredniego. 
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3. Strony ustaliły następujące ceny jednostkowe za koszulkę z nadrukiem: 

a) t-shirt …………… 100% bawełny, gramatura 150g, w cenie brutto ……….. zł VAT, 

b) t-shirt męski 100% bawełny, gramatura 150g w cenie brutto …………… zł z VAT, 

c) t-shirt młodzieżowy, 100% bawełny, gramatura 150g w cenie …….…… zł z VAT. 

4. Strony dopuszczają zmniejszenie łącznej ilości zamawianych koszulek o 30% (1050 szt. 
koszulek) do minimalnej ilości 2450 szt. 

 

§ 2 
1. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na adres e-mail ………………………………….. 
 
2. Wykonawca każdorazowo będzie potwierdzał otrzymanie przesłanego zamówienia. 

 
3. Czas realizacji każdego zamówienia wynosi 21 dni kalendarzowych od momentu 

potwierdzenia otrzymania zamówienia. 
 

4. Dostawa będzie realizowania sukcesywnie w ilościach, terminie i według wskazań 
określonych przez Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 15.00 przez okres trwania Umowy tj. od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  

 
5. Wykonawca realizuje dostawę każdej partii własnym transportem i na własne ryzyko do 

Pałacu Młodzieży w Warszawie na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub faksem 
przez kierownika pracowni. 

 
6. Ustala się, iż każdorazowo, przed wydaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu, ilość 

dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie             
w siedzibie Zamawiającego przez Strony. 

 
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone koszulki posiadają 

wady eliminujące je z użytku, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego 
towaru na własny koszt w ciągu 7 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia 
reklamacji. 

 
8. Wykonawca realizuje dostawy transportem przystosowanym do przewożenia towarów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

9. Wielkość zamówienia podana w zapytaniu ofertowym, jest wielkością orientacyjną, 
która będzie korygowana w zależności od zapotrzebowania, zgodnie z §1, ust. 2 i 4. 

 
10. Podana ilość koszulek, wymieniona w zapytaniu ofertowym, może być w trakcie 

wykonywania umowy zmniejszona o ilość podaną w §1 ust. 4. W takiej sytuacji 
Wykonawca nie ma roszczenia o zakup przez Zamawiającego koszulek, których ilość 
Zamawiający ograniczył. 
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11. Sprzedaż następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe, zawarte w ofercie złożonej 
przez Wykonawcę. W okresie obowiązywania Umowy ceny jednostkowe nie mogą ulec 
podwyższeniu. 

 
12. Całkowita cena brutto za realizację zamówienia wynosi …………………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………..). 

 
§ 3 

1. Dostawa towaru musi odpowiadać wymaganiom przedstawionym przez Zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej 
staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy 
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 4 
1. W razie opóźnienia z dostarczeniem przez Wykonawcę koszulek, Zamawiający jest 

upoważniony do zastępczego zakupu towaru na wolnym rynku w porozumieniu                 
z Wykonawcą, na koszt Wykonawcy. 

 

2. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych, Wykonawca będzie zobowiązany 
do zbadania reklamacji w ciągu 48 godzin od dnia jej zgłoszenia. Po bezskutecznym 
upływie wymienionego terminu reklamację uważa się za uznaną milcząco przez 
Wykonawcę.  

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za dostarczony i odebrany towar, 
przelewem na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………… w terminie 21 
dni od daty doręczenia faktury. 

§ 6 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony 
opierają na zasadzie kar umownych. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

a) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (partii) – w wysokości 1% wartości  
zamawianej partii, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w wymianie przedmiotu Umowy (partii), w którym stwierdzono po 
odbiorze wady – w wysokości 1% wartości zamawianej partii, liczonej za każdy 
dzień opóźnienia od upływu uzgodnionego przez Strony terminu na wymianę. 

 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć niewywiązywanie się 
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przez Wykonawcę z obowiązków umownych lub ich niewykonywanie.  
 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie Zamawiającego od Umowy                   

z przyczyn wymienionych w ust. 2. Wówczas zobowiązany on będzie do zapłaty 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 
5. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, wynikającego z Kodeksu Cywilnego. 

 

 § 7 

Umowa niniejsza obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

§ 8 

Każda ze stron może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności.  
 

§10 

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających                    
z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między stronami w związku z realizacją postanowień 
niniejszej Umowy, będą rozwiązywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w ramach działalności Wykonawcy, mogącej 
mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawcę 
będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 
 

§ 14 
1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy,                              

a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
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publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr. 112 poz. 1198 ze zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- 
również w zakresie firmy. 

3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą 
podlegały informacje zawarte w niniejszej Umowie stanowiące informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą. 
 

§ 15 
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest dokonanie 
wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 
 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca. 
 
 
 
 
 
        WYKONAWCA:                                                                   ZAMAWIAJĄCY: 

 

     


