UMOWA NR DO.42.SJ.18

na wykonanie i dostawę kalendarzy
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
zawarta w dniu 07.12.2018 r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:
Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowaną przez Prezydenta Miasta z upoważnienia, którego działa
Pani Joanna Gajowiec- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12, NIP: 629-15-22-805 REGON: 276754676,
zwaną dalej Zamawiającym
a
Direct Channel Spółką z o.o., 40-322 Katowice, ul. Wandy 16 B, NIP: 6342678079, REGON:
240861785 reprezentowaną przez Pana Marcina Górala - Prezesa Zarządu
zwaną dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy j est:
a) wykonanie i dostawa kalendarzy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej - wartość brutto: 5304,99 zł,
b) wykonanie matrycy - wartość brutto: 123,00 zł.
2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zaproszeniem do składania ofert z dnia
28.11.2018 r. (załącznik nr 1 do umowy), ofertą Wykonawcy z dnia 03.12.2018 r. (załącznik nr
2 do umowy) oraz protokołem negocjacji (załącznik nr 3 do umowy), które stanowią integralną
część umowy.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy ustala się zgodnie na:
5427,99 (brutto), w tym 23 % podatku VAT tj. 1014,99zł
słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100,
4413,00 zł (netto)
słownie: cztery tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony bez zastrzeżeń
protokół odbioru przedmiotu umowy (Załącznik 4).
3. Podstawą zapłaty będzie poprawnie wystawiona faktura na podstawie obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.
4. Nabywcą towarów i usług (płatnikiem) jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej,
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 12, który jest uprawniony do przyjmowania
faktur VAT, NIP: 629-15-22-805.
5. Faktura płatna będzie przelewem na podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę. Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur bez swojego podpisu jako odbiorcy.

1

fi

6. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia w stosunku do umownego
terminu realizacji określonego w § 4, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
z należności wynikającej ze złożonej faktury, wyliczonych zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.
7. Za opóźnienie w regulowaniu należności Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej
(jak za opóźnienie).
8. Wykonawca posiada nr NEP: 6342678079, jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do
wystawiania faktur VAT.
9. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności nie może przenieść na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności wobec
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
§4
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.
§5
1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez
zapłatę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. Karę, o której mowa w ust.l, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek
bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.
4. Zamawiający jest upoważniony do egzekwowania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli
poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
,
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone
protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.
§6

1.

Strony dokonują odpowiedniej zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3, w przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. W przypadku zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących
przepisów.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem ust. 4 poniżej oraz
§ 7 umowy.
3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na realizację
umowy,
2) zmian formalno-organizacyjnych, mających wpływ na realizację umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych. Zmiana, o której mowa w zdaniu
pierwszym wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej strony.
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§7

1.

Nadzór nad realizacją umowy pełni:
1) ze strony Zamawiającego - Sylwia Jędrzejek-Belka, tel. 32 262 37 39 wew. 203,
e-mail: siedrzejek@pup~dg.pi
2) ze strony Wykonawcy - Anna Załęska-Jaksa, tel.: 500 061 393,
e-mail: azaleska@directchannel.pl
§8

1.

Strony umowy postanawiają, że w razie sporów mogących wyniknąć na tle wykonania umowy,
będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
W przypadku nie osiągnięcia przez Strony ugody, spory mogące wyniknąć na tle wykonania
umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nieunormowanych przepisy
ustawy Kodeks cywilny.
Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2.
3.

4.
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POWI ATOWY URZĄD PRACY
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41 - 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jana III Sobieskiego 12

DO.240.24.18.SJ

lUł.Ąi*

Dąbrowa Górnicza, 28.11.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę kalendarzy
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
1
J.m.

Liczba

1.

Kalendarz stojący na biurko na rok 2019 z kalendarium w układzie
tygodniowym poziomym;
- wymiar kalendarza: 29,7 x 13,5 cm;
- kalendarium z numeracją tygodni;
- oprawa spiralowana;
- okładka lakierowana;
- nadruk: 29,7 x 2,5 cm (załącznik nr 4 - przód kalendarza; załącznik nr 5 - tył
kalendarza, kolorystyka nadruku ji.k v.
-nil u).

szt.

80

2.

Kalendarz trójdzielny na rok 2019.
- wymiar kalendarza: 32 x 86 cm;
- kalendarium z numeracją tygodni i imieninami;
- kolor dni świątecznych CZERWONY;
- kalendarz z przesuwnym paskiem i okienkiem koloru czerwonego;
- wymiar zdjęcia: 32 x 23 cm (zdjęcie Pogonią III 006 - 10 szt, zdjęcie Centrum
PKZ 016 - 10 szt, - foto: Marcin Wróblewski);
- zdjęcie lakierowane;
- kolor pleców BIAŁY;
~nądruk (załącznik nr 2 - 10 szt,; załącznik n r3 - 10 szt.; koloiystyka nadruku
jak w załączniku).

szt.

20

3.

Kalendarz plakatowy B I na rok 2019;
- wymiary kalendarza: 68 x98 cm;
- kalendarz z numeracją tygodni i imieninami;
- wykończenie: metalowe listwy;
- zdjęcie (Pogotia III 003 - 60 szt. - foto: Marcin Wróblewski; Centrum PKZ
018- 10 szt. - foto: Marcin Wróblewski; Park Zielona -20 szt. - foto: Dariusz
Nowak);
- nadruk: 60 x 10 cm (załącznik nr 1 - 60 szt.; załącznik nr 2 - 10 szt.; załącznik
nr 3 - 20 szt.; kolorystyka nadruku jak w załączniku).

szt.

90

Kalendarz książkowy - tygodniowy B5 na rok 2019;

szt.

10

Lp.

m

BROWA
IRNICZA

teł. 32 262 37 39, 32 262 29 39
fax 32 262 69 51
http://dabrowagprnteza.praca.gov.pl
B-mail: kada@praca.gov.pl

- wymiar kalendarza: 16,5 x 22,1 cm;
- układ: tygodniowy - 1 tydzień na 2 stronach;
- papier: kremowy;
- druk: szaro-bordowy; z registrami;
- oprawa skóropodobna w kolorze: FUKSJA;
- tasiemka;
- zaokrąglone rogi;
- bez przeszyć na krawędziach okładki;
- tłoczony napis „POWIATOWY URZĄD PRACY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ” (matryca własna);
- tłoczone logo (załącznik nr 6).

4.

5.

Kalendarz książkowy - tygodniowy B5 na fok 2019;
- wymiar kalendarza: 16,5 x 22,1 cm;
- układ: tygodniowy -1 tydzień na 2 stronach;
- papier: kremowy;
- druk: szaro-bordowy; z registrami;
- oprawa skóropodobna w kolorze: GRANAT;
- tasiemka;
- zaokrąglone rogi;
- bez przeszyć na krawędziach okładki;
- tłoczony napis „POWIATOWY URZĄD PRACY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ” (matryca własna);
- tłoczone logo (załącznik nr 6).

6.

Podkład biurowy z kalendarzem i notatnikiem na rok 2019;
- wymiary 59 x 42 cm;
- kalendarium z numeracja tygodniową;
- objętość: 30 kart;
- nadruk: 59 x 10 cm; (załącznik nr 4; kolorystyka nadruku jak w załączniku).

szt

10

szt.

10

2. Termin realizacji zamówienia: 17.12.2018 r.
3. Sposób przygotowania oferty: oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca powinien w cenie brutto ująć koszt transportu oraz wszelkie koszty niezbędne
do prawidłowego i pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do oferty należy
dołączyć wizualizację poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia,
4. Miejsce i termin składania ofert:
■ w wersji papierowej na adres Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Jana III Sobieskiego 12
41 - 300 Dąbrowa Górnicza, lub

■ iaxem na nr:
32 262 37 39, lub
■ e-mail: kada@praca.gov.pl
Termin składania ofert: do 04.12.2018 r,
5. Kryteria wyboru oferty: cena.
W wyniku postępowania zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę,
który zaproponuje przedmiot zamówienia zgodny z wymogami określonymi w punkcie 1.
O wyborze oferty zostaną poinformowani Wykonawcy, którzy odpowiedzą na zaproszenie dó
składania ofert.
6. Osoba uprawniona do kontaktów:
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Sylwią Jędrzejek - Belką, pod nr
telefonu 32 262 37 39 wew 203
7. Termin płatności: po odebraniu bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni
liczonych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
Podstawą zapłaty jest poprawnie wystawiona faktura na podstawie przepisów właściwych dla
wystawcy.
8. UWAGI:
Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. W związku z
powyższym przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (art. 4 pkt 8)
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Formularz ofertowy
Nazwa Wykonawcy:
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................................. .

A ^ S: . . M : M i J a i a m e . i .... u..(..... ......................................... . ........
Telefon/faks: ..„ .,5 Q 2 ..,0 6 .1 V...M 3 ....„ ......... .............. ......... .......................................,.......
Email: ...(Łt

...........................................................

Osoba do kontaktu:..... M s 0 ^ u $ s k L z ^ 3 k s & ......................................................
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr DO.240.24.18.SJ z dnia 28.11.2018 r.,
deklaruję następującą cenę ze wykonanie i dostawę kalendarzy dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Dąbrowie Górniczej :
Opis kalendarza

Liczba

Cena netto za Cena brutto za
sztukę
sztukę

Wartość

brutto

Kalendarz stojący na biurko na rok
2019 z kalendarium w układzie
tygodniowym poziomym;
~wymiar kalendarza: 29,7 x 13,5 cm;
- kalendarium z numeracją tygodni;
- oprawa spirałowana;
- okładka lakierowana;
- nadruk: 29,7 x 2,5 cm (załącznik nr 4 przód kalendarza; załącznik nr 5 - tył
kalendarza, kolorystyka nadruku jak w
załączniku).
Kalendarz trójdzielny na rok 2019;
- wymiar kalendarza: 32 x 86 cm;
- kalendarium z numeracją tygodni i
imieninami;
- kolor dni świątecznych CZERWONY;
- kalendarz z przesuwnym paskiem i
okienkiem koloru czerwonego;
- wymiar zdjęcia: 32 x 23 cm (zdjęcie
Pogoria III 006 »10 szt., zdjęcie
Centrum PKZ 016 -1 0 szt. - foto:
Marcin Wróblewski);
* zdjęcie lakierowane;
- kolor pleców BIAŁY;
- nadruk (załącznik nr 2 -1 0 szt.;
załącznik nr 3 - 10 szt; kolorystyka
nadruku jak w załączniku).
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30,00
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959,110

Kalendarz plakatowy BI na rok 2019;
• wymiary kalendarza: 68 x 98 cm;
• kalendarz z numeracją tygodni i
imieninami;
- wykończenie: metalowe listwy;
- zdjęcie (Pogoria III 003« 60 szt. - foto:
Marcin Wróblewski; Centrum PKZ 01810 szt. - foto: Marcin Wróblewski; Park
Zielona - 20 szt.- foto: Dariusz Nowak);
- nadruk: 60 x 10 cm (załącznik nr 1 60 szt; załącznik nr 2 -1 0 szt;
załącznik nr 3 - 20 szt.; kolorystyka
nadrukujak w załączniku).
Kalendarz książkowy - tygodniowy
BS na rok 2019;
- wymiar kalendarza: 16,3x22,1 cm;
- układ: tygodniowy - i tydzień na 2
stronach;
- papier: kremowy;
- druk: szarp-bordowy; z registrami;
- oprawa skóropodobna w kolorze:
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- tasiemka;
- zaokrąglone rogi;
- bez przeszyć na krawędziach okładki;
- tłoczony napis „POWIATOWY
URZĄD PRACY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ*’ (matryca własna);
- tłoczone logo (załącznik nr 6).
Kalendarz książkowy - tygodniowy
BS na rok 2019;
■wymiar kalendarza; 16,5 x 22,1 cm;
- układ: tygodniowy -1 tydzień na 2
stronach;
- papier: kremowy;
- druk: szaro-bordowy; z registrami;
- oprawa skóropodobna w kolorze:
GRANAT;
- tasiemka;
- zaokrąglone rogi;
- bez przeszyć na krawędziach okładki;

3 6 9 ,0 0

- tłoczony napis „POWIATOWY
URZĄD PRACY W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ” (matryca własna);
- tłoczone logo (załącznik nr 6).
Podkład biurowy z kalendarzem
i notatnikiem na rok 2019;
- wymiary 59 x 42 cm;
- kalendarium z numeracja tygodniową;
- objętość: 3'IHiari; ¿¿Q tolCUtSRy
- nadruk: 59 x 10 em; (załącznik nr 4;
kolorystyka nadruku jak w załączniku).
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Całkowita wartość oferty wynosi:
cena brutto oferty.S2QM.j.£0. (słownie: ^ . ^ . 1
cena netto oferty...k3dĄ ,C Q .. (słownie: i&k&j.i
Przystępując do postępowania oświadczam, że:
I) zapoznałem/-am się z wymogami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia
określonymiw Zaproszeniu do składania ofert na wykonanie i dostawę kalendarzy dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej,

2) powyższa oferta obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w Zaproszeniu do składania
ofert nr DO.240.24.18.SJ z dnia 28.11.2018 r.,
3) cena zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane ze świadczeniem przedmiotu zamówienia,
4) w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do realizacji usługi na
podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.

ido d o t *

fc ttb b £ Ł iiL ó n » S L i J L 2018 r.
podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
doreprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do umowy nr DO.42.SJ.18
z dnia 7 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NEGOCJACJI
W dniach od 05.12.2018 r. do 07.12.2018 r. przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą
w związku z realizacją zamówienia na wykonanie i dostawę kalendarzy dla Powiatowego
Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z ofertą z dnia 03.12.2018 r.
W trakcie negocjacji ustalono co następuje:
1. Kalendarz stojący na biurko - Zamawiający wyraził zgodę na zmianę pola nadruku.
2. Kalendarz plakatowy BI - zdjęcie załączone przez Zamawiającego („Park Zielona")
zostało odrzucone przez drukarnię z uwagi na zbyt niską rozdzielczość, w związku
z czym Zamawiający dołączył inny załącznik do wykorzystania.
3. Kalendarz książkowy - tygodniowy B5 - Zamawiający wyraża zgodę na przeszycia i brak
zaokrągleń rogów. W związku z koniecznością wykonania dodatkowej matrycy
do tłoczenia logo na kalendarzach książkowych B5, Zamawiający wyraził zgodę
na dodatkowy koszt w wysokości 100 zł netto.
4. Podkłady biurowe z kalendarzem i notatnikiem (biuwary) - Zamawiający wyraził zgodę
na zmianę objętości z 30 do 26 plansz.

4

Załącznik nr 4 do umowy nr DO.42.SJ.18
z dnia 7 grudnia 2018 r.

PROTOKÓŁ
ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Niniejszym Zamawiający potwierdza, iż przedmiot umowy nr DO.42.SJ.18 z dnia 7 grudnia 2018 r.
został zrealizowany przez Wykonawcę bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,
w terminach określonych ww. umowie.
Data podpisania protokołu:
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Wykonawca
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