
OR. 2210 - 82/2007

Umowa Nr 4/2008

zawarta w dniu 17 stycznia 2008 r.

pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, w imieniu którego

działają: 

1. Starosta Pułtuski – Andrzej Dolecki

2. Wicestarosta Pułtuski – Witold Saracyn

NIP 568-14 -17-174

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

Agencją TiO z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Legionowo pod nr 15440, zwaną w treści

umowy Wykonawcą, którą reprezentuje działający na podstawie upoważnienia:             

1. Jarosław  Kopeć  –  redaktor  naczelny  “Tygodnika  Pułtuskiego”,  mającego  siedzibę  

w Pułtusku, przy ul. Rynek 16.

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

(j.t.  DzU  z  2007  r.  Nr  223  poz.  1655)  strony  zawarły  umowę  na  realizację  zadania  pn.:

“Publikacja informacji samorządu powiatowego” o następującej treści:

§1.

1. Zamawiający zleca publikację cotygodniowych informacji urzędowych Powiatu Pułtuskiego

na łamach Tygodnika Pułtuskiego w objętości 36 modułów (1/2 strona wydawnicza).

2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania informacji przekazanych przez Zamawiającego

w wydzielonej rubryce o określonej przez Zamawiającego szacie graficznej. 

3. Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  1  dotyczyć  będą  działalności  organów  samorządu

powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

§2.

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dostarczania informacji gotowych do druku (w

odpowiednim zapisie graficznym i w sposób ustalony z redaktorem naczelnym Tygodnika

Pułtuskiego) w terminach ustalonych, z wyprzedzeniem 24 godzinnym przed datą druku.

2. Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany powyższego terminu po wcześniejszym ustaleniu

zmian  z  redaktorem  naczelnym  Tygodnika  Pułtuskiego.  W  przypadku  zmiany  terminu

druku,  redakcja  zobowiązana  jest  do  poinformowania  odpowiedzialnych  pracowników

Starostwa Powiatowego o tym fakcie, z 48 godzinnym wyprzedzeniem. 



§3. 

W przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego materiałów w terminie określonym w § 2

ust.  1  i  2,   Wykonawca  umieści  informacje  z  oficjalnej  strony  internetowej  Starostwa

Powiatowego w Pułtusku. 

§4. 

1. Za określoną w § 1 ust. 1 i 2 usługę strony ustalają opłatę zryczałtowaną w wysokości 300,00

PLN  brutto  (słownie:  trzysta  złotych  00/100)  za  każdorazową  emisję  płatną  w  trybie

miesięcznym.

2. Za  usługę  określoną  w  ust.  1  wartość  umowy  stanowi  kwotę  15.000,00  PLN  brutto  

(tj. 50 tygodni x 300,00 zł ). 

§5. 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

§6.

Należność  określona  w  §  4  ust.  1  i  2  zostanie  zapłacona  na  podstawie  zbiorczej  faktury

miesięcznej wystawionej po wykonaniu usługi, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze w ciągu 30 dni od daty daty wystawienia faktury VAT.

§7.

Umowa została zawarta na czas określony  tj. od 17.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§8.

Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  za  uprzednim  1-miesięcznym   wypowiedzeniem

dokonanym na piśmie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§9.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10.

W sprawach nieuregulowanych  postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy

Kodeksu  Cywilnego.  Wszelkie  spory  rozstrzygać  będą  sądy  właściwe  dla  siedziby

Zamawiającego. 

§11.

1. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla

Zamawiającego i jedne egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Integralną częścią umowy jest ostateczna oferta wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Andrzej Dolecki Jarosław Kopeć 

Witold Saracyn


