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Nr sprawy: 7/TABL/DCZP/2013

ZLECENIE Nr ……/Z/2013 z dnia ……...2013r.
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wybrzeże J. CKorzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000348483 , NIP: 8951965126,
reprezentowana przez:
Prezesa Leszka Dudek-Dudkowskiego
zwaną dalej „Zleceniodawcą”
zleca
…………………… z siedzibą ………………………., wpisanym
do
…………..NIP:
……………, reprezentowanym przez:
………………………………………….
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dwóch tablic
informacyjnych:
1. Jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 80 cm wys. x 100 cm szer. wraz z
konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy
jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń
– zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno-promocyjnych, ( propozycja tablicy –załącznik nr 1),
b) zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących
– wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
c) wykonanie zaprojektowanych tablicy informacyjnej
- po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego) ,
d) wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i słupków mocujących
– po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
e) montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji mocujących,
f) dostawa zmontowanej tablicy, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji,
g) montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji wskazany przez
beneficjenta (zamawiającego),
2) Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
a) logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia
Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
b) logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego
c) logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

d) informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego tj. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”
e) nazwa projektu,
f) nazwę i logo beneficjenta( zamawiającego).
2. Jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach A4 do umieszczenia wewnątrz
budynku, do zamontowania na ścianie.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń:
– zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Ministra Zdrowia w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjno-promocyjnych, ( propozycja tablicy –załącznik nr 2),
b) wykonanie zaprojektowanych tablicy informacyjnej
- po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego) ,
c) dostawa tablicy do siedziby beneficjenta( zamawiającego),
d) montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji wskazany przez
beneficjenta (zamawiającego).
2) Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
a) logo Ministerstwa Zdrowia ,
b) informacja o współfinansowaniu projektu ze środków finansowych będących w
dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.:” Psychiatryczna
opieka zdrowotna w latach 2009-2013”.
Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych tablic informacyjnych oraz ich
umocowania (lub wniesie uwagi do projektu/-ów) w ciągu 1 dnia roboczego, przy czym okres
roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 14:30

§2
Termin realizacji Zlecenia: od dnia podpisania do 25.03.2013 rok
§3
1. Za wykonanie Zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
……. netto; słownie ………… zł ……. netto
……. brutto; słownie ………… zł ……. brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy:
1) na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę terminie 3 dni licząc od dnia
wykonania Zlecenia potwierdzonego Protokołem odbioru (Załącznik nr 1 do Zlecenia),
2) w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
3. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia rachunku Zlecającego.
4. Zlecający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, posiada nr
identyfikacji podatkowej NIP 8951965126 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur
bez jego podpisu.
§4
Wykonawca zapłaci Zlecającemu kary umowne:
1) za zwłokę /za niedotrzymanie terminu wykonania Zlecenia w wysokości 100zł za każdy
dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji w
wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wady.
3) za odstąpienie od Zlecenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wartości brutto złożonej oferty.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zlecającego kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.

1.

§5
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonaną usługę na okres 12 miesięcy, licząc od dnia
wykonania usługi.

§6
Zlecenie sporządza się w 2 egzemplarzach, każdy na prawie oryginału, po jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i Zlecającego.

Załączniki do Zlecenia:
1. Protokół odbioru
Zlecający

Wykonawca

