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Umowa nr 12/CKPŚ/ZOLW/HRP-III/5 
zawarta w dniu ………… 2012 roku 

 
pomiędzy: 
Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków 
z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 (adres korespondencyjny: 
Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), NIP 543-11-81-345, REGON  050040006 
reprezentowanym przez: 
- Tomasza Kułakowskiego – Prezesa PTOP 
- Roman Kalski – Dyrektor  
zwanym dalej Zamawiającym  
a 
 
a firmą ……………., z siedzibą ……………….., NIP …………………, REGON ………………… 
reprezentowaną przez:  

• ………………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
przeprowadzonego na podstawie Regulaminu zawierania umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, w 
związku z realizacją  zadania będącego częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis) w 
województwie warmińsko - mazurskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Zamawiający udziela wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy zamówienia na  

Wyprodukowanie i zainstalowanie dwóch tablic informacyjnych 
 

§ 1  
Przedmiotem niniejszej umowy jest Wyprodukowanie i zainstalowanie dwóch tablic informacyj-
nych na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, która była najkorzystniejsza w rozstrzygniętym po-
stępowaniu. 
 

§ 2  
1. Zamawiający dostarczy teksty i zdjęcia do tablic do 20 sierpnia 2012 r. 
2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym projekt tablic do dnia 15 września 2012 r. 
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2012 r.  
4. Bez zgodny Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić uzgodnionego zakresu prac. 
 

§ 3  
1. Wartość przedmiotu umowy określa się na: ……… brutto PLN (słownie …………………… PLN), 
2. Wartość przedmiotu umowy będzie płatna po:  

– wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem , 
– podpisaniu protokołu odbioru, 
– w terminie 15 dni od wystawienia faktury sprzedaży. 

3. Rozliczenie z tytułu realizacji umowy dokonywane będzie na podstawie faktur VAT, przelewem na kon-
to Wykonawcy w …………………………………………………. 

4. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do 
banku.  
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5. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50) wraz z 
późniejszymi zmianami w sprawie podatku od towaru i usług jest uprawniony do otrzymywania i wy-
stawiania faktur VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 543-11-81-345 i upoważnia Wykonawcę do 
wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu za zakupiony przedmiot umowy.  

 
§ 4 

1. Tablice zostaną zamontowane przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
2. Miejsce montażu tablic: 

a) 1 sztuka okolice miejscowości Baranowo – Mikołajki,  
b) 2 sztuka - pomiędzy Olsztynkiem i Nidzicą. 

(dokładna lokalizacja zostanie podana przed podpisaniem umowy). 
3. Zamawiający oświadcza iż posiada zezwolenie właściciela terenu na montaż tablic. 
4. Wykonawca udziela gwarancji na trwałość druku oraz konstrukcję i montaż tablic na okres 24 miesięcy. 
5. Zamawiający może zgłosić powstałe wady w konstrukcji tablic lub druku telefonicznie, faxem lub e-

mailem. 
6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady w okresie 30 dni od otrzymania zgłoszenia. 
7. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca.  

§ 5 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd po-

wszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 ……………………………     ………………………….. 


