
WRP.3090-EK-35/2010

Umowa Nr 141/2010 

zawarta w dniu 8 grudnia 2010 r.

pomiędzy 

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku

z siedzibą: ul. Białowiejska 5, 06 – 100 Pułtusk

NIP 568 - 14 – 17 – 174

w imieniu którego działają:

1. Pan Andrzej Dolecki – Starosta Pułtuski

2. Witold Saracyn – Wicestarosta Pułtuski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Krystyny Rzepnickiej 

zwanym w treści umowy „Usługodawcą”

a
Panem  Mirosławem  Dariuszem  Tkaczykiem  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pn.  P.H.U. 

„AGAMI” Usługi Poligraficzne, Handel Mirosław Tkaczyk

z siedzibą: 06 – 100 Pułtusk, ul. Sikorskiego 6

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Pułtusku pod 

numerem ewidencyjnym 3302

NIP 568 – 115 – 91 – 86 

zwaną w treści umowy „Usługobiorcą”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU 

z 2010 r. Nr 223, poz. 759).

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1.

1. Usługobiorca zobowiązuje się do wykonania materiałów reklamowych tj. długopisów (1000 

szt.), notesów w okładce (400 szt.) oraz kartonowych teczek A4 na gumkę  (400 szt.)  w ramach 

projektu  „EUROKWALIFIKACJE  –  kluczem  do  zatrudnienia  mieszkańców  powiatu  

pułtuskiego”, realizowanego z poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 

“EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



na  regionalnym  rynku  pracy  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  w  terminie  do  dnia 

20.12.2010 r.

2. Usługobiorca oświadcza, że:

1) posiada  niezbędną  wiedzę,  doświadczenie  oraz  umiejętności  niezbędne  do  należytego 

wykonania usługi,

2) usługę wykona z najwyższą starannością.

§ 2.

1. Wartość zamówienia wynosi:

6.236,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 00/100)

VAT 22 % w kwocie 1.371,92 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 92/100)

7.607,92 zł brutto (słownie: siedem tysięcy sześćset siedem złotych 92/100)

2. Zapłata nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie rachunku w terminie 30 dni 

od jego doręczenia przez Usługobiorcę i zaakceptowaniu przez usługodawcę, na konto wskazane 

na rachunku.  Za  datę  płatności  strony  uznają  dzień  wysłania  przez  Zamawiającego  polecenia 

przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.

§ 3.

1. Usługobiorca  zapłaci  Usługodawcy  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  umowy 

określonej  w  §  2  ust.  1,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy nastąpi  z  przyczyn  zawinionych  przez 

usługobiorcę.

2. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ww. 

kary umownej.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zadania nie 

leży  w interesie  publicznym,  czego   nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy.

§ 4.

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
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Cywilnego inne przepisy powszechnie obowiązujące w danym zakresie. 

§ 6.

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji  niniejszej  umowy strony poddają  pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje  się  do powiadamiania  Zamawiającego w terminie  14 dni  o  każdej 

zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu adres 

uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości odbioru 

pisma, albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.

§ 7.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze 

stron.

3. Integralną cześć umowy stanowi Oferta Wykonawcy.

         USŁUGODAWCA:                                                                          USŁUGOBIORCA:

Andrzej Dolecki                                                                                   Mirosław Dariusz Tkaczyk

Witold Saracyn

Skarbnik Powiatu: Krystyna Rzepnicka
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