Załącznik nr 2 - Wzór umowy
UMOWA NR……………………………
zawarta w dniu ………………………… w Długołęce pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce z siedzibą przy ul. Szkolnej 40a,
55-095 Mirków, NIP: 911-13-45-497 reprezentowanym przez: Teresę Klimek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce: Lilii
Pilśniak zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
……………………………z
siedzibą…………………………………………..,
NIP:
…………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy zawieranej w wyniku prowadzonego postępowania w formie zapytania
ofertowego z dnia ……………….. r. na świadczenie usług polegających na obsłudze i aktualizacji
strony internetowej pod adresem www.gopsdlugoleka.pl, są usługi opisane w § 2
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§2
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na obsłudze i aktualizacji strony
internetowej pod adresem www.gopsdlugoleka.pl
Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres usług:
Aktualizację danych na stronie www poprzez wprowadzanie treści przekazywanych przez
Zleceniodawcę,
Umieszczanie i publikowanie na stronie www dokumentów do pobrania w postaci zamkniętej
np. PDF przekazywanych przez Zleceniodawcę,
Aktualizację galerii na stronie www poprzez umieszczanie zdjęć przekazywanych przez
Zleceniodawcę,
Obróbka i przystosowanie dokumentów dla potrzeb strony www (optymalizacja pod kątem
objętościowym i jakościowym)

§3
Zleceniodawca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich materiałów wyłącznie w
formie elektronicznej poprzez pocztę e-mail, dowolny nośnik typu CD, DVD, pendrive.
§4
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zamieszczania na stronie www otrzymanych materiałów najpóźniej
do godz. 15.00 dnia następnego, od dnia przekazania materiałów przez Zleceniodawcę.
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§5
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Zleceniobiorca będzie otrzymywał
wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego w kwocie ……………………zł, słownie:
…………………………………………. złotych brutto.
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Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w
fakturze VAT, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zleceniodawcę.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za pisemnym jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

§7
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
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§8
Przedmiot umowy jest chroniony prawem autorskim.
Zleceniodawca nabywa prawa autorskie do wykonanej przez Zleceniobiorcę aktualizacji serwisu
internetowego.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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