STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 20.04.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego dot. opracowania i druku
raportu na temat efektywności podjętych działań oraz ocenę zgodności podczas
realizacji projektu z celami programu w ramach, którego realizowany jest projekt
pn.:. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie
słubickim” finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych
nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu państwa proszę o złożenie oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
Wymagania dotyczące usługi opracowania i druku raportu na temat efektywności
podjętych działań:
1)

2)

3)
4)

Przygotowane planu badawczego oraz metodologii badań wraz ze wszystkimi
narzędziami, której zakres merytoryczny, który powinien obejmować:
a) weryfikację wskaźników oraz efektów podejmowanych działań,
b) poprawie przejrzystości podejmowanych działań,
c) określeniu stopnia zgodności projektu z przyjętymi założeniami
d) określenie stopnia osiągnięcia realizacji wskaźników zapisanych we wniosku
aplikacyjnym,
e) określeniu słabych i mocnych stron przeprowadzonych działań,
f) ocenę trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności podjętych działań
informacyjno-promocyjnych,
g) określenie stopnia osiągnięcia rezultatów zapisanych we wniosku aplikacyjnym,
Przeprowadzenie badań w terenie polegających na wykonaniu anonimowych wywiadów
bezpośrednich metodą „Face to Face” badających poziom dostępności wdrażanego
projektu pośród mieszkańców Powiatu Słubickiego oraz poziom zadowolenia
Beneficjentów ostatecznych projektu. Badanie należy przeprowadzić na próbie 100
osób. Na podstawie zebranych wyników Wykonawca sporządzi odrębną pisemną
prezentację wyników wraz z wykresami będącą załącznikiem do raportu.
Analiza dostępnych u Zamawiającego danych zebranych podczas realizacji różnych
wydarzeń projektowych.
Stworzenie ostatecznego raportu na temat efektywności podjętych działań, który
powinien zawierać:
a) Formę papierową format A4 (druk Arial 11, odstęp max. 1,5 tekst + wykresy)
b) Okładka twarda, druk kolor,
c) Oznaczenia zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej oraz wymogami
dotyczących informacji i promocji zawartych w Podręczniku Komunikacji i
identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji do projektów
finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do pobrania z
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_
%28Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html
d) oprawę graficzną,
e) wydruk ostatecznej wersji raportu w ilości 10 szt.
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5)

Przygotowany raport powinien zawierać:
a) spis treści,
b) streszczenie najważniejszych kwestii raportu,
c) opis badania zastosowania metodologii oraz źródła wykorzystanych informacji,
d) wnioski i rekomendacje na podstawie zebranego materiału wydanego zleceniodawcy
w formie papierowej oznaczonego zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej oraz
wymogami dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w Podręczniku Komunikacji i
identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji do projektów
finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do pobrania z
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28
Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html

O projekcie:
Od kwietnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Słubicach realizuje projekt pn.: „Profilaktyka
chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubicki”. Projekt
współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
w ramach Programu Operacyjnego PL:13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności
w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia
na obszarze powiatu słubickiego. Projekt skierowany jest do osób bezpośrednio
zagrożonych zapadalnością na choroby układu krążenia oraz ogółu populacji Powiatu
w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 maja 2016 r.
IV. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
V. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty opracowania, koszty osobowe, koszty
wydruków).
VI. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
VII. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę
z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
VIII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 26 kwietnia 2016 r., do godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl,
fax: 95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi
Interesanta).
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IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 - Wzór umowy
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Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
dot. opracowania i druku raportu na temat efektywności podjętych działań oraz ocenę
zgodności podczas realizacji projektu z celami programu w ramach, którego
realizowany jest projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu
PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………)
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %.

2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

na

warunkach

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 2
Umowa nr…… (Projekt umowy)
zawarta w dniu …………… 2016 roku w Słubicach pomiędzy Powiatem Słubickim –
Starostwem Powiatowym z siedzibą: ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-60085, reprezentowanym przez:
1) ……………………………………..,
2) …………………………………….,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………, zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawca”.
§1
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie polegające na opracowaniu i druku raportu na temat efektywności
podjętych działań oraz ocenę zgodności podczas realizacji projektu z celami programu
w ramach, którego realizowany jest projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia
i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu
PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.
§2
Przez opracowanie i druk raportu, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej umowy, strony
umowy rozumieją :
1) przygotowane planu badawczego oraz metodologii badań wraz ze wszystkimi
narzędziami, którego zakres merytoryczny powinien obejmować:
a) weryfikację wskaźników oraz efektów podejmowanych działań,
b) poprawę przejrzystości podejmowanych działań,
c) określenie stopnia zgodności projektu z przyjętymi założeniami,
d) określenie stopnia osiągnięcia realizacji wskaźników zapisanych we wniosku
aplikacyjnym,
e) określeniu słabych i mocnych stron przeprowadzonych działań,
f) ocenę trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności podjętych działań
informacyjno-promocyjnych,
g) określenie stopnia osiągnięcia rezultatów zapisanych we wniosku aplikacyjnym,
2) Przeprowadzenie badań w terenie polegających na wykonaniu anonimowych wywiadów
bezpośrednich metodą „Face to Face” badających poziom dostępności wdrażanego
projektu pośród mieszkańców Powiatu Słubickiego oraz poziom zadowolenia
Beneficjentów ostatecznych projektu. Badanie należy przeprowadzić na próbie 100
osób. Na podstawie zebranych wyników Wykonawca sporządzi odrębną pisemną
prezentację wyników wraz z wykresami będącą załącznikiem do raportu.
3) Analiza dostępnych u Zamawiającego danych zebranych podczas realizacji różnych
wydarzeń projektowych.
4) Stworzenie ostatecznego raportu na temat efektywności podjętych działań, który
powinien być:
a) w formie papierowej, zadrukowanej kolorowym drukiem (druk Arial 11, odstęp max.
1,5 tekst + wykresy) oraz w twardej okładce,
b) zawierać oznaczenia zgodnie z wymogami identyfikacji wizualnej oraz wymogami
dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w Podręczniku Komunikacji i identyfikacji
wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji do projektów
finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do pobrania z
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28
Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html
c) zawierać oprawę graficzną,
d) zostać wydrukowany w ilości 10 szt.
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§3
Przygotowanie raportu powinno zawierać:
a) spis treści,
b) streszczenie najważniejszych kwestii raportu,
c) opis badania zastosowania metodologii oraz źródła wykorzystanych informacji,
d) wnioski i rekomendacje na podstawie zebranego materiału wydanego
zleceniodawcy w formie papierowej oznaczonego zgodnie z wymogami
identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji
zawartymi w Podręczniku Komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogami
dotyczącymi informacji i promocji do projektów finansowanych ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, do pobrania z
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28
Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_promocja.html
§4
Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy strony określają na czas
od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30 maja 2016 r., przy czym Wykonawca
dostarczy raport zamawiającemu do zaakceptowania na 5 dni przed terminem zakończenia
się trwania umowy.
§5
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Wykonawcy całkowitego wynagrodzenia w kwocie ….. złotych netto ( słownie:
……) plus …..% VAT, tj. łącznie kwotę ….. zł (słownie: ……….) brutto.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone:
1) po wykonaniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego usługi na podstawie
wystawionej faktury VAT, wystawionej na podstawie protokołu odbioru,
2) w terminie 14 dni od daty otrzymania prze zamawiającego faktury VAT,
3) Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający
zobowiązany jest zapłacić za wykonanie niniejszej umowy oraz uwzględnia wszystkie
koszty niezbędne do poniesienia celem prawidłowej jej realizacji.
4) Koszty wykonania przedmiotu umowy w trakcie obowiązywania umowy nie mogą ulec
zwiększeniu.
5) Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru o którym jest mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy potwierdzającego wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem (bez
żadnych wad i usterek), przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty
uważa się dzień wydania bankowi przez Zamawiającego polecenia dokonania
przelewu.
6) Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP: Zamawiający: 59814-60-085, Wykonawca: ………...oraz oświadczają, że są uprawnione do
otrzymywania faktur VAT.
§6
1. W razie stwierdzenia błędów w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany
jest usunąć je bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 2 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do ich usunięcia.
2. W przypadku odmowy usunięcia błędów, o których mowa w ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo naprawienia błędów i obciążenia kosztami Wykonawcę.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy kwoty naprawy błędów, o której mowa w ust. 2.
§7
Strony niniejszej umowy ustalają, że
1) w przypadku niewykonania w całości lub części umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje prawo
do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie :jeden tysiąc złotych),
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2) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Wykonawcę
z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
3) w przypadku zwłoki w dostarczeniu raportu, o których mowa w § 4 niniejszej umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł
za każdy dzień zwłoki,
4) kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej Wykonawcy,
5) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia,
6) Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar umownych
oraz prawo do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary.
§8
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wytworzonych w okresie obowiązywania niniejszej umowy
w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, bez ograniczenia czasowego
i terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
2) utrwalanie i zwielokrotnianie w celu przechowywania,
3) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego,
4) wprowadzanie do pamięci komputera oraz systemów, którymi dysponuje Zamawiający,
5) wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym do Internetu,
6) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu na potrzeby
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
7) użyczenie, najem, dzierżawa,
8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie części lub całości, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
9) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji oraz
tworzenie nowych funkcjonalności utworu. 11
2. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami
autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat
lub wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.
§9
1. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. O
stwierdzeniu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca jest przedsiębiorcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo
rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania
przez Wykonawcę prowadzenia działalności gospodarczej, złożenia przez Wykonawcę
lub osobę trzecią w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy zostało
wszczęte w odniesieniu do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub naprawcze.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym,
bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie zamówienia, w sytuacji,
gdy Wykonawca nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia, w którym się
dowiedział o okoliczności, o której mowa w ust. 3, przy czym odstąpienie od umowy
powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem
okoliczności uzasadniających odstąpienie. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia
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niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i uporządkowanego zakończenia
zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty odstąpienia umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie sporządza sprawozdanie
o stanie wykonania zadań. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek
dalszych płatności na rzecz Wykonawcy.
§ 10
Wszelkie kwestie związane z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji zamówienia wynikającego z niniejszej umowy zostaną uregulowane
w odrębnej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, która zostanie podpisana
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania niniejszej.
§ 11
Umowa może zostać zmieniona w drodze aneksu podpisanego przez obie strony
w przypadku wystąpienia okoliczności obiektywnych niezawinionych przez Zamawiającego
i Wykonawcę, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a w szczególności w razie:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
spowodowanej zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi
zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony,
2) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia)
spowodowanej ograniczeniem zakresu usług będących przedmiotem umowy,
wynikającym ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia)
spowodowanej wystąpieniem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności (termin ten może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas
trwania tych okoliczności),
4) zmian wynikających z przepisów podatkowych,
5) siły wyższej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy lub
wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.

5.

§ 12
Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony będą starały się rozwiązywać zaistniałe problemy w sposób polubowny, a w razie
braku wspólnych rozwiązań poddają się rozstrzygnięciom przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę
sporządzono
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach,
jeden
dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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