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Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego 1/PK/2015 

 

Umowa nr 1/U/PK/2015 
 
zawarta w dniu …....... 2015 w Łodzi pomiędzy: 
 
Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059880, Kapitał zakładowy: 12.880.000,00 zł, NIP 725-000-55-74, REGON 
470569240, reprezentowaną przez: 
 

1. Andrzej Budzyński – Wiceprezes Zarządu 
2. Izabela Witaszek – Prokurent 
 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym  
a 
 
............................................................................................ 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty, zgodnie z zasadami udzielania 
zamówień dla Beneficjentów realizujących projekt „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule „one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007-2013 zwanego dalej „Projektem”. 

 
§1  

1. W ramach realizacji Projektu Zamawiający powierza Wykonawcy: 
-  opracowanie, produkcję i kolportaż materiałów promocyjnych, takich jak: plakaty 20 sztuk) , w Zapytaniu 
ofertowym, które stanowi Załącznik nr 1 do umowy. Ulotki (500 sztuk), roll-up (1 sztuka) ,  
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w sieci internetowej (Google Adwords (łączna ilość wyświetleń nie 
mniejsza niż 1.500.000) , Facebook (łączna ilość wyświetleń nie mniejsza niż 200.000), Linkedin (dotarcie do 
mninimum 100.000 użytkowników) 
- przeprowadzenie działań reklamowych, bezpośrednich, takich jak: Direct calling (łącznie 1000 połączeń 
telefonicznych,  średnio po 250 połączeń telefonicznych miesięcznie),  Direct mailing,  

łącznie zwanych „Przedmiotem umowy”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
Zaoytaniu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy danych, niezbędnych do wykonania materiałów promocyjnych, 
nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu projekt każdego z materiałów promocyjnych wymienionych w ust. 1 niniejszej 
umowy w pdf przygotowanych zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz na podstawie wytycznych Zamawiającego, a także 
dostarczonych przez niego materiałów, w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający 
akceptuje przedstawiony projektów lub przedstawi Wykonawcy na piśmie poprawki terminie 2 dni roboczych, licząc od 
dnia ich przedstawienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek do wybranych projektów, w 
terminie 2 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia. Akceptacja wybranych projektów materiałów promocyjnych  nastąpi 
mailem.  

5. Wykonane na podstawie zaakceptowanych projektów materiały promocyjne, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 
terminie 5 dni roboczych, licząc od pisemnego zaakceptowania projektów materiałów promocyjnych.  

6. Zamawiający oświadczy w terminie 2 dni roboczych od dostarczenia materiałów promocyjnych, czy je przyjmuje, czy też 
żąda dokonania poprawek wraz  z ich wskazaniem i podaniem terminu ich wykonania. 
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7. Za prawidłowe wykonanie materiałów promocyjnych Strony uważają przyjęcie dostarczonych materiałów promocyjnych 
bez poprawek lub poprawionych, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, co zostanie stwierdzone protokołem odbioru. 
Podpisanie przez Strony protokołu odbioru upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury za wykonane materiały 
promocyjne. 

8. W dniu dostawy materiałów promocyjnych Wykonawca przekaże Zamawiającemu również zaakceptowane przez niego 
projekty graficzne materiałów promocyjnych w wersji elektronicznej na nośniku CD, w formacie PDF i w formacie 
umożliwiającym jego przetwarzanie. 

9. Materiały promocyjne muszą być kolportowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego drogą mailową. 
10. Działania reklamowe w sieci mają być prowadzone sukcesywnie w każdym miesiącu obowiązywania umowy. 

Rozliczenie działań musi być przedstawione Zamawiającemu do  10-go dnia każdego kolejnego miesiąca obowiązywania 
umowy i wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. .  

11. Treść działań reklamowych w sieci a także treść Direct mailingu i Direct callingu zostanie ustalona z Zamawiającym na 
piśmie przed podpisaniem umowy. Rozpoczęcie kampanii reklamowej w sieci internetowej a także działania 
reklamowe, bezpośrednie nie mogą zostać rozpoczęte przed ustaleniem ich treści zgodnie ze zdaniem poprzednim.  

12. Za wykonanie Direct calling należy rozliczać się w okresach miesięcznych (do 10–go następnego miesiąca) 
wykazem zrealizowanych połączeń ze wskazaniem nr telefonu z którego wykonywano połączenia oraz bilingiem rozmów z 
zaznaczonymi połączeniami do wskazanych numerów. Niepełne miesiące należy odpowiednio pomniejszyć w ilości 
koniecznej do wykonywania ilości traktując miesiąc jako 30 dni. Usługa ma dotyczyć firm MŚP z regionu łódzkiego. 
Rozliczenie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Podczas Direct calling należy zapytać o zgodę na przesłanie 
oferty mailowej oraz konieczna jest informacja o realizowanym projekcie. 

13. . Direct mailing zostanie skierowany do wszystkich zainteresowanych, którzy wyrazili zgodę na przesłanie oferty 
drogą mailową na podstawie Direct Calling . Za wykonanie Direct mailing należy rozliczać się w okresach miesięcznych 
(do 10–go następnego miesiąca) wykazem przesłanych ofert . Rozliczenie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich działań objętych umową z zgodnie z ustawą  z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1422)  

 
§2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za  Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, wynosi łącznie ……………… netto 
(słownie: ………………………………………), plus należny podatek VAT ……, tj …………….. zł brutto (słownie: 
…………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, obejmuje również całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu: 
1) przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego, w tym wynagrodzenie za korzystanie z materiałów promocyjnych na wszystkich znanych w chwili 
zawierania niniejszej umowy polach eksploatacji, 

2) wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy określonych w umowie. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z cenami określonymi w 

Formularzem ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie 14 dni, licząc od 

dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  
5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach, proporcjonalnie za wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego 

częściowe usługi, tj: 
- za prawidłowe wykonanie materiałów promocyjnych po odpisaniu przez Strony protokołu odbioru, zgodnie z § 1 ust. 7, 

- za prowadzenie kampanii reklamowej w sieci internetowej – w okresach miesięcznych – w wysokości po 
………………….. zł. miesięcznie pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego rozliczenia zgodnie z § 1 ust. 10, 

- za prowadzenie działań reklamowych, bezpośrednich – w okresach miesięcznych – w wysokości po ………………….. zł. 
miesięcznie, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego rozliczenia , zgodnie z § 1 ust. 12 i 13, 

 
 
 

§3 
1.  Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich i 

praw pokrewnych, wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wykonanych materiałów 
promocyjnych (dzieła). 

2.  Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili 
zawierania niniejszej umowy, a w szczególności prawo do:  
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1) publicznego wystawiania, 
2) rozpowszechniania w sieciach informatycznych (w tym w Internecie), 
3) wykorzystania w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 
4) rozpowszechniania w programach telewizyjnych, radiowych i utworach audiowizualnych nadawanych za pomocą 

wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne oraz za pośrednictwem satelity, wyświetlanych w kinie, 
publiczne odtwarzanych, 

5) rozpowszechniania w programach telewizyjnych, radiowych i utworach audiowizualnych nadawanych w sposób 
równoczesny i integralny z inną organizacją telewizyjną, 

6) wydania w wydawnictwach książkowych i innych wydawnictwach drukowanych (np. albumy, katalogi, leksykony, 
kalendarze), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów, 

7) rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub ich nasycenia, zmiany 
skali lub przesunięcia poszczególnych elementów, 

8) rozpowszechniania w całości lub w częściach w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie plakatów, 
folderów reklamowych, niezależnie od ich rodzaju formatu, ogłoszeń, reklam w tym reklam audiowizualnych, 
audialnych, multimedialnych, 

9) wykorzystania i zarejestrowania całości lub części jako wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego, znaku towarowego, 
10) utrwalania, 
11) zwielokrotniania dowolną techniką, 
12) wprowadzania do pamięci komputera i innych urządzeń elektronicznych, 
13) wprowadzania do obrotu (sprzedaży), 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dalszego swobodnego przenoszenia nabytych autorskich praw 
majątkowych na inne osoby lub podmioty, a także wyraża zgodę na udzielanie przez Zamawiającego zezwoleń                                    
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła. 

4.  Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności nośnika, na którym utwór został mu przekazany.  

5.  Zamawiający ma prawo do: 
1) dokonywania zmian treści i formy dzieła,  
2) dokonywania zmian w opracowaniach dzieła, dowolnego zestawiania, dokonywania wszelkich skrótów, uzupełnień, 

przeróbek i łączenia go z innymi dziełami, również  w celach reklamowych i promocyjnych. 
6.   Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do dzieła jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od żadnych warunków. 
7.   W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, z tytułu naruszenia w wyniku korzystania                  

z dzieła, w zakresie ustalonym w niniejszym paragrafie przysługujących mu praw autorskich, Zamawiający zawiadomi o 
tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. 

 
§4 

1. W razie zwłoki w wykonaniu i/lub dostarczeniu Zamawiającemu, zarówno każdego z projektów materiałów promocyjnych, 
jak i każdego materiału promocyjnego, a także zwłoki w wykonaniu poprawek w terminach określonych w § 1 , 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w 
§2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie większej jednak niż 50 % wynagrodzenia netto określonego w §2  ust. 1.  

2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu i/lub dostarczeniu zarówno każdego z projektów materiałów promocyjnych,                    
jaki i każdego materiału promocyjnego przekraczającej 5 dni roboczych licząc od upływu terminów umownych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych licząc od upływu terminów 
umownych i żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 100 % łącznego wygrodzenia netto, określonego w §2                 

ust. 1, płatnej w terminie 30 od daty wystąpienia przez Zamawiającego z pisemnym żądaniem zapłaty takiej kary 
umownej. 

3. W przypadku uznania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, tj. Instytucję Wdrażającą kosztów związanych z Przedmiotem 
umowy za niekwalifikowane, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości równej sumie kosztów uznanych za niekwalifikowane lub wydatków wraz z odsetkami, które 
Zamawiający zobowiązany będzie zwrócić zgodnie z pismem otrzymanym od Instytucji Wdrażającej. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 
umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary 
umownej. 
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6. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie z przysługującego mu 
wynagrodzenia.  
 

§5 
1. W czasie trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy 

wszelkich informacji programowych, handlowych i organizacyjnych Zamawiającego, nieujawnionych do wiadomości 
publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający dobre imię, renomę lub 
inny interes Zamawiającego. 

3. Wykonawca bezwarunkowo zobowiązuje się do zwrotu wszelkich udostępnionych mu przez Zamawiającego dokumentów, 
materiałów i informacji. Zwrot nastąpi nie później niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy lub w każdym przypadku 
w terminie zakreślonym w wezwaniu do dokonania zwrotu wskazanych dokumentów, materiałów i informacji, skierowanym 
przez Zamawiającego.  

§6 
1. Działania reklamowe w sieci internetowej oraz działania reklamowe bezpośrednie prowadzone będą od  …..02.2015 do 

31.07.2015 r.  
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca podejmuje działania sprzeczne                   

z interesami Zamawiającego, a w szczególności: 
1) uporczywie narusza postanowienia niniejszej umowy, a zwłaszcza zaniedbuje obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy, 
2) w inny sposób działa na szkodę Zamawiającego. 
W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 % łącznego wygrodzenia netto, 
określonego w §2 ust. 1, płatnej w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z pisemnym żądaniem 

zapłaty takiej kary umownej, na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rozwiązania przez Urząd 

Marszałkowski w Łodzi, tj. Instytucję Wdrażającą, umowy o dofinansowanie będącej podstawą realizacji Projektu, w 

terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o dofinansowanie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia jej rozwiązania. 

 
§7 

1. Wszelka korespondencja w ramach niniejszej umowy, prowadzona będzie w formie poczty kurierskiej, listów poleconych 
adresowanych na adres siedziby Stron lub poczty elektronicznej wysłanej na adresy wskazane w ustępie powyżej. W 
razie zmiany adresu lub innych danych Stron, każda ze Stron obowiązana jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić drugą 
Stronę o aktualnym adresie lub/i nowych danych. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach Umowy, w szczególności w celu odbierania lub przekazywania 
wszelkich pism, informacji i danych, będą: 

1) - ze strony Zamawiającego:  
Tomasz Piestrak 42 664 37 60 e-mail: t_pistrak@larr.lodz.pl 

2) - ze strony Wykonawcy: 
- 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych,  kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną , a także 
treść Zapytania ofertowego i Formularza ofertowego.. 

5. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy miejscowo                      
dla siedziby Zamawiającego . 

6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 
Zamawiający          Wykonawca   

 


