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U M O W A  nr ……………………………. 

 
zawarta w dniu …………………………………….. w Koninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej                                     
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Koninie, ul. Marii Dąbrowskiej 8, 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto  i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru Sądowego, KRS nr 0000019516, NIP 665-000-12-14, kapitał zakładowy: 3 000 000 zł,                  
tel./063/ 242 82 76, reprezentowana przez: 
Michała Zawadzkiego – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym”,            
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii 
społecznych w ramach realizacji projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” realizowanego z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Zakres przedmiotu umowy: 
Doposażenie ośrodka edukacyjnego zlokalizowanego na terenie zakładu Zamawiającego – Park 

Fryderyka Chopina w Koninie, ul. Tadeusza Kościuszki 9; 62-500 Konin. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy okreslony jest w Złączniku nr 2 do umowy  
4. Dostarczone w ramach Umowy urządzenia wykorzystywane przy prowadzeniu kampanii społecznych 

które stanowią przedmiot Umowy będą nowe, w pełni sprawne i wolne od wad uniemożliwiających ich 
użycie zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§2 Obowiązki zamawiającego 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy informacji o lokalizacji dostawy urządzeń 

wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych które stanowią przedmiot Umowy  

2. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia. 
 

§3 Obowiązki wykonawcy 
 

1. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 
1.1 dostarczenia urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych, stanowiące 

przedmiot umowy, które odpowiadają wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu, spełniają 

określone normy oraz muszą posiadać stosowne atesty- zgodnie z ogłoszeniem. 
1.2 wszelkie koszty powstałe przy dostawie przedmiotu umowy, w szczególności takie jak transport, 

składowanie urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych które stanowią 
przedmiot Umowy ponosi Wykonawca; 

1.3 uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

1.4 niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca 
mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający 

Zastrzega jednak, ze nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał 
się na podstawie zawartej umowy; 

1.5 dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń; 

1.6 usunięcia wszelkich wad w trakcie trwania prac, w terminie nie dłuższym niz termin technicznie 

uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem 
pojazdów. 
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§4 Termin i sposób realizacji  

 
1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Umowy w 

terminie do ………….. dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem  

o dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy e-mailem na adres wskazany w §7 ust. 1 

3. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie 
spełnia wymogów określonych w Załączniku nr 2 do umowy, Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych, 

licząc od dnia sporządzenia końcowego protokołu odbioru wskazującego braki lub nieprawidłowości 
ujawnione w przedmiocie umowy podczas jego odbioru lub w innym uzgodnionym przez strony terminie, 

(jeżeli zajdzie taka konieczność) zobowiązany jest do uzupełnienia lub dostarczenia innych urządzeń 
wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

4. W ostatnim dniu dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych które 

stanowią przedmiot Umowy przedstawiciel Zamawiającego wraz z przedstawicielem Wykonawcy 
sporządzą końcowy protokół odbioru, który stanowić będzie dowód do przekazania przedmiotu umowy 

do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku. 
5. Wystawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 potwierdzającego zrealizowanie przedmiotu 

umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady ukryte ujawnione po tym zdarzeniu. 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni. 

 
§5 Gwarancja  

 
 1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 

24 miesięcy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu 
umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, 
licząc od daty pisemnego (listem) lub faksem/e-mailem powiadomienia przez Zamawiającego. Jeżeli ze 

względów technologicznych nie będzie możliwe usunięcie wad w terminie określonym powyżej (co 

Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający ustali termin, który będzie umożliwiał ich 
usunięcie. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, o ile 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 
6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia stwierdzonych wad albo 

odmowy usunięcia tych wad, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. 

Zamawiający zachowuje jednocześnie prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania 
uzupełniającego. 

 

§6 Wynagrodzenie 
 

1. Strony udzielają ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na 
kwotę……………………….. zł netto + ………………………….. zł podatku VAT = ………………………….. brutto 

(słownie……………………………………….) zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie należy ponieść za 

wykonanie przedmiotu umowy.  
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace następować będzie na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru 
częściowego oraz protokołu końcowego, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Płatności realizowane będą w terminie 21 dni od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.  
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4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać na rachunek bankowy 

……………………………..…………... 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa powyżej został zgłoszony organom 
Krajowej Administracji Skarbowej w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym jako rachunek 

rozliczeniowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i został ujawniony w prowadzonym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm. – dalej: „ustawa o 

VAT”).  
6. Jeżeli w wyniku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, rachunek 

bankowy, o którym mowa w ust. 4 zostanie usunięty z wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o 
VAT, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie o tej okoliczności.  
7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku utraty statusu czynnego 

podatnika VAT, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie tej okoliczności. 
8. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§7 Obsługa realizacji umowy 

1. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

ze strony Wykonawcy: 
………………..………………..………………..………………..………………..……………….. 

ze strony Zamawiającego: 
- w zakresie montażu i odbioru elementów małej architektury: Tomasz Nowak, tel. 604 187 281 

- w zakresie merytorycznym – Michał Różycki, tel. 796 324 106, e-mail: Hi@chartari.com 

2. Zmiany osób, o których mowa w ust.1 nie wymagają aneksu do umowy. Powyższe zmiany wymagają 
pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy (w formie wiadomości e-mail). 

 
§8 Kary umowne 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne: 

a) za przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w §4 ust.1 umowy, w wysokości 
1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy, 
3. W przypadku nałożenia kary umownej, ustaloną kwotę Zamawiający ma prawo potrącić z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie obciążeniowej noty księgowej, na co Wykonawca 
wyraża nieodwołalną zgodę. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo obciążenia Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 6 ust.1 umowy. 

5. Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie Cywilnym odszkodowania przewyższającego wysokość uzyskanej kary 

umownej. 
 

§9 Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

firm podwykonawców. 
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2. W przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w wykonaniu zamówienia, 

Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni kalendarzowych przedłożyć Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. 
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 

a) umowa musi być zawarta w formie pisemnej, 
b) w umowie musi być dokładnie określony zakres usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, 

c) w umowie musi być określony termin wykonania zakresu usług powierzonego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, 

d) umowa musi zawierać kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego 
zakresu usług wynikająca z oferty Wykonawcy, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, 
f) zobowiązania umowne podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy muszą być spójne z umową 

między Zamawiającym a Wykonawcą, 
g) umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 

wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 

działania podwykonawców, jak za własne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany warunków umownych. 

5. W przypadku realizacji części zamówienia przez wyznaczonego podwykonawcę, dalszego 
podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem warunków płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
6. Zapłata płatności dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia 

podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych 

wobec niego. 
 

§10 Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, gdy: 

a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy trwa powyżej 10 dni kalendarzowych, 
b) Wykonawca wykonuje dostawę przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy,  

c) dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy jest niezgodny z parametrami określonymi 
w załączniku nr 2 do umowy 

d) wystąpi istotna zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru dostawy urządzeń stanowiące przedmiot 
umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w terminie 10 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości 

dochodzenia zapłaty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy kary umownej lub odszkodowania. 
 

§11 Zmiany umowy 
 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadku: 
a) zmian powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków 

umownych – Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
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zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. Zmiana będzie 

obowiązywać nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa, 

b) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 
c) zmiany wynagrodzenia: 

- zmiany ustawowej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 
- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien poinformować 

Zamawiającego pisemnie, uzasadniając przywołane okoliczności (wraz z przedstawieniem 
odpowiednich dowodów na poparcie tych okoliczności, jeśli to możliwe). 

3. Zmiany umowy mogą nastąpić nie wcześniej niż po pisemnym zaakceptowaniu przez obie strony 
umowy stosownego wniosku, zawierającego propozycję nowych warunków umownych, a jeżeli 

wprowadzona zmiana dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy – również szczegółowe wyliczenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po dokonaniu zmiany umowy. 
4. Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia 

umowy stanowią inaczej. 
 

§12 Postanowienia końcowe 
 

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób polubowny i 

kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły znaleźć rozwiązania polubownego spór 
rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla lokalizacji siedziby Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
a) załącznik nr 1 – Formularz oferty 

b) załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
      Zamawiający                                                                 Wykonawca 
 

…………………………………..                                                                   …………………………………… 
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                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 

(Pieczęć adresowa wykonawcy ) 
 

................................................................... 
/telefon/ 
................................................................... 
/fax/ 
................................................................... 
/adres e-mail – jeśli posiada/ 
 
NIP .......................................... 
REGON .................................... 

 

FORMULARZ OFERTY 
                                                                                                         

Przedsiębiorstwo Gospodarki  

Komunalnej i Mieszkaniowej 

                        Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Koninie 

                        ul. Marii Dąbrowskiej 8 
Sygnatura sprawy:  ZZN/T/ 109 /2021 

 

.......................................... dnia ....................... 
(miejscowość)  

 
   Przystępując do publicznego konkursu ofert na zadanie pod nazwą: „Dostawa urządzeń 

wykorzystywanych przy prowadzeniu kampanii społecznych”, przedkładamy niniejszą ofertę: 
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 

 

Oferowana cena bez 
podatku VAT (netto) 

Stawka VAT (%) Równowartość należnego 
podatku VAT 

Oferowana cena                         
z podatkiem VAT 

(brutto)  

 
 

 

   

  

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.            
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 
3. Gwarancja udzielona Zamawiającemu na całość zamówienia: 

 

Okres gwarancji 

24 MIESIĄCE 

Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania protokołu końcowego z odbioru dostawy. 

 

5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 24.08.2021 / 31.08.2021** 
 

** - niepotrzebne skreślić 
 

 
 

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

/pieczęć i podpis pełnomocnego  
przedstawiciela wykonawcy/ 
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6. Należność za wykonane usługi zostanie rozliczona jedną fakturą wystawioną na podstawie 
protokołu z odbioru końcowego robót budowlanych. Termin płatności – 21 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  
7. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                            

z upływem terminu składania ofert. 
8. Oświadczamy, że pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą posiadać 

odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.  

9. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy,                         
w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 

10. Przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców / z udziałem 
podwykonawców**** w zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

**** - niepotrzebne skreślić 
Dane podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga: do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie w/w podwykonawcy do udziału w realizacji 
części przedmiotu zamówienia w wskazanym zakresie. 

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty oświadczenia                         

i dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert. (art. 233 k.k.) 
12. Oferta została złożona na ............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr. .....          

 do nr. .................. . 
 

                                                                                                       Podpis:  

 
 

                                                                   ------------------------------------------ 
                                                                       /pełnomocny przedstawiciel oferenta/ 
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Załącznik nr 2  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzonych 

kampaniach społecznych, w tym: namiotu ekspresowego o konstrukcji stalowej, rozkładanych krzeseł 
i rozkładanego stołu, które wykonywane będą w ramach imprez plenerowych z zakresu edukacji 

ekologicznej. 

Wszystkie wskazane urządzenia zakupywane są w celu prowadzenia imprez (eventów) o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym na potrzeby realizacji projektu pt. „Zielona edukacja na terenie Parku im. 

Fryderyka Chopina w Koninie”, realizowanego w ramach Działania 4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 
4.5.4 Edukacja ekologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). 

Zamawiający udostępni materiały graficzne niezbędne do wykonania nadruków (tj. logotyp 

Zamawiającego). Pozostałe materiały graficzne zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę. 

Integralną częścią dostawy jest wniesienie urządzeń do siedziby Zamawiającego lub wskazanego przez 

niego miejsca oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
poszczególnych urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia zgodności dostarczanych materiałów i urządzeń 
z wymogami w zakresie informacji i promocji określonymi na stronie internetowej 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-

podpisanych-od-1-stycznia-2018-r oraz zgodnie z treścią „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta 
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń wykorzystywanych przy prowadzonych 
kampaniach społecznych o następujących parametrach technicznych i użytkowych: 

1. Namiot ekspresowy o konstrukcji aluminiowej – 1 szt. 

Namiot ekspresowy o konstrukcji aluminiowych, o parametrach technicznych nie gorszych, niż: 
- minimalne wymiary 3x4,5 m,  

- minimalna wysokość grzbietu 3,10 m,  

- dach i ściany boczne wykonane z materiału PCV o minimalnej gramaturze 280g/m2,  

- materiał nieprzemakalny, ognioodporny (minimalna klasa M2),  

- cztery ściany z materiału (w tym jedna zamykająca),  

- nadruk kolorowy na poszyciu,  

- zestaw zawierać będzie dodatkowo: obciążniki do mocowania nóg namiotu, szpile stalowe 
mocujące, pokrowce do przechowywania, dwie przenośne lampy LED ładowane przez USB. 

Namiot ekspresowy wykonany zostanie w kolorystyce pomarańczowej, zgodnej z logotypem 
Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego, napisem „Zielona edukacja na terenie Parku im. 

Fryderyka Chopina w Koninie” oraz wymaganymi oznaczeniami (logotypami) zgodnie z wskazanymi 

wyżej wymogami w zakresie informacji i promocji oraz z treścią „Podręcznika wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

2. Rozkładane krzesła – 4 szt. 

Rozkładane krzesła (4 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych, niż: 

- minimalne wymiary 40 cm x 80 cm x 40 cm (szerokość x wysokość x głębokość),  

- wysokość siedziska min. 45 cm,  

- głębokość siedziska min. 35 cm,  

- konstrukcja metalowa,  
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- siedzisko i oparcie wykończone pianką i obszyte PVC. 

Rozkładane krzesła wykonane zostaną w kolorystyce pomarańczowej, zgodnej z logotypem 

Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego oraz wymaganymi oznaczeniami (logotypami) 
zgodnie z wskazanymi wyżej wymogami w zakresie informacji i promocji oraz z treścią „Podręcznika 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 

3. Rozkładany stół – 1 szt. 

Rozkładany stół (1 szt.) o parametrach technicznych nie gorszych, niż: 

- konstrukcja aluminiowa, składana,  

- łatwy do transportu,  

- wysokość nóg z regulacją minimum 3-stopniową,  

- blat składany wykonany z płyty MDF obity aluminiową listwą dla ochrony,  

- stolik obszyty „sukienką” z nadrukiem,  

- minimalne wymiary 70x100 cm. 

Rozkładany stół wykonany zostanie w kolorystyce pomarańczowej, zgodnej z logotypem 

Zamawiającego, opatrzone logotypem Zamawiającego oraz wymaganymi oznaczeniami (logotypami) 
zgodnie z wskazanymi wyżej wymogami w zakresie informacji i promocji oraz z treścią „Podręcznika 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. 
Dodatkowo Wykonawca umieści na obszyciu stolika nadruk o treści: „Zielona edukacja na terenie Parku 

im. Fryderyka Chopina w Koninie”. 

Wszelkie wskazane urządzenia zakupywane są w celu krzewienia edukacji ekologicznej na potrzeby 
realizacji projektu pt. „Zielona edukacja na terenie Parku im. Fryderyka Chopina w Koninie”, 

realizowanego w ramach Działania 4.5 Ochrona Przyrody Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który uzyskał 

dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

Zamawiający udostępni materiały graficzne niezbędne do wykonania nadruków (tj. logotyp 

Zamawiającego). Pozostałe materiały graficzne zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę 

i zostaną przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 

Zamawiający wymaga gwarancji na wykonane urządzenia przez okres 24 miesięcy. 

 


