
 

 
 

 

Projekt umowy załącznik Nr 2  

 

      

 

Umowa   

na „Zakup strojów ludowych  dla wielopokoleniowego zespołu ”Kozenianka” z Kozenina” 

 

 

 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa 
zamówień publicznych (Dz.U.z 2021r. poz.1129 z późn.zm.), ponieważ szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza 130 000 zł. netto 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UMOWA NR   …. 

zawarta w dniu  ……….2022r. pomiędzy: 

 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sławnie 

ul. Zielona2, 

26 - 332 Sławno 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………..   

– zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

NIP: 7681736549; REGON 100131041 

a  

……………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………… 

łącznie zwanymi stronami o następującej treści: 

 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawa 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), ponieważ szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza 130 000 zł. netto. 

 

§ 1 

Zamawiający informuje, iż zmówienie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 
2022. 

§ 2 

1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest „ Zakup strojów ludowych dla wielopokoleniowego 

zespołu ”Kozenianka” z Kozenina” 

2. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. 

Zamówienie obejmuje wykonanie: 

 1.Koszula damska  haftowana   - 10 sztuk                                                                           
2. Obuwie damskie- czarne, skóra   - 10 par                                                                                               
3. Wełniak z zapaseczką  - 10 sztuk                                                   



 

 
Rozmiary strojów należy dokonać wg indywidualnych pomiarów. Krój strojów i dobór 
tkaniny, z której zostaną uszyte, oraz zdobienia i hafty mają być zgodne z tradycją regionu 
opoczyńskiego i konsultowane z etnografem. 
Miejsce dostawy Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie, ul. Zielona 2, 26-332 Sławno 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel, wymagany do prawidłowego wykonania umowy.  

 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji umowy i oświadcza, że nie 

zachodzą okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe jej wykonanie. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego, zgodnego z zasadami, profesjonalizmu i 

rzetelności terminowego wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem najwyższej 

staranności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą i postanowieniami 

umowy oraz stosownymi przepisami prawa. 
 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i 

zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji przedmiotu umowy. 
 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i 

fizyczne przedmiotu umowy. 
 

6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia za należyte 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 
 

 

§ 4 

1. Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu obustronnego 

protokołu odbioru oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury/rachunku.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z formularzem: 

Netto: ………………………………………………………… 

Podatek VAT ……………………………………………………………………. 

brutto: …………………………………………………………………. 

2. Należność za realizację przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciągu 14 dni od daty doręczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Faktura będzie wystawiona na: 

 



 

 
Nabywca/ Odbiorca 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie 
ul. Zielona 2  
26 – 332 Sławno 
NIP 7681736549 
 
 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone stroje ludowe na okres  …………………, licząc 

od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru o który mowa w 

określonego w § 4 pkt 1 umowy .  

2. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia 

będące wynikiem niewłaściwego użytkowania przez użytkownika) serwis gwarancyjny. 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania  

lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 2 umowy. 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto  

określonego w § 4 pkt 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 2 umowy. 

4. Strony ustalają płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.  

§ 7 

Zmiany treści niniejszej umowy wymagają form pisemnych aneksów do umowy pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

1. W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów Stron  

niniejszej umowy oraz podpisywania protokołów odbioru, wyznacza się następujące  

osoby: - dla Zamawiającego: ………………………. - dla Wykonawcy: ……………………………. 

przy czym zmiana tych osób może nastąpić po poinformowaniu drugiej Strony i nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy.  



 

 
2. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

               DOSTAWCA:                                                    ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

       _________________________                   ______________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


