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Rodzaj obiektu

lokalizacja

Pałac pod czerwonym bukiem
Dwór Bychowo
Palac Ciekocinko
Pałac Godętowo
Dworek Drzewiarza
Dworek pod Lipami
Pałac w Jackowie
Rezydencja von Grass "Pałac Kłanino"
Zamek Krokowa
Dworek w Kurowie
Lisewski Dwór
Dworek w Mostach
Dwór Sześć Dębów
Dwór "Wieniawa Spa & Wellness"
Dworek pod lipami
Zamek Jan III Sobieski
Dworek w Salinie
Pałac w Sasinie
Pałac Below
Dwór w Starbieninie
Pałac Przebendowskich i Keyserlingków
Pałac w Zwartowie
Dworek w Żarnowcu

Borkowo
Bychowo
Ciekocinko
Godętowo
Gościcino
Gościęcino
Jackowo
Kłanino
Krokowa
Kurowo
Lisewo
Mosty
Prusewo
Rekowo Górne
Rumia
Rzucewo
Salino
Sasino
Sławutówko
Starbienino
Wejherowo
Zwartowo
Żarnowiec

UMOWA 1/03/2021
zawarta w dniu 12.03.2021 roku w Kłaninie pomiędzy:
Stowarzyszeniem Turystycznym "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą
w Kłaninie, Pałacowa 14, 84-107 Starzyno, NIP 5871528445, REGON 192072157, zarejestrowanym w
Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w VIII Wydziale Gospodarczym nr KRS 0000008727, reprezentowaną
przez:
1. Marta Balicka – Prezes Zarządu
2. Szymon Dettlaff - Skarbnik
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 01/02/2021, którego wynik zatwierdził Zarząd
Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne strony zawierają umowę
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest napisanie (stworzenie) tekstu do publikacji z ofertą familijną szlaku
dworów i pałaców Północnych Kaszub, finansowanej ze środków projektu unijnego Dwory Południowego
Bałtyku, finansowanego ze środków EFRR .
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do napisania w/w tekstu zgodnie z ofertą zgłoszoną
w zapytaniu ofertowym nr 01/02/2021:
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:
a) Napisanie tekstów o 23 obiektach w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego oraz
pozyskane od poszczególnych beneficjentów ( przedstawicieli dworów i pałaców)
b) Napisanie wstępu do publikacji
c) Dostarczenie w/w tekstów do siedziby Zamawiającego.
1.2 Specyfikacja techniczna tekstu:
Wymagane parametry:
objętość : minimum 36 stron jednak nie więcej niż 47 stron; (2 strony max. na obiekt plus wstęp
1 str.), format: format stron tekstu – A-4 (czcionka 12)
1.3 Wymagania dotyczące tekstu publikacji:
a) opracowanie 23 tekstów;
b) dokonanie profesjonalnej korekty tekstów
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ul. Pałacowa 14, Kłanino, 84-107 Starzyno
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[Type text]

c)

każdy obiekt powinien zostać przedstawiony w możliwie interesujący sposób, czy to w formie
opisu, opowiadania, legendy, z uwzględnieniem oferty pod kątem wizyty, wypoczynku całej rodziny.
d) Po przekazaniu przez autora pierwotnego kompletu 23 tekstów oraz wstępu ( 1 strona)
zleceniodawca zastrzega sobie prawo dwukrotnego wezwania do zmodyfikowania tekstu, celem
uzyskania jak najlepszego efektu końcowego wydawnictwa. Wykonawca przedstawi zamawiającemu
treść, zamawiający w terminie 14 dni naniesie uwagi lub zaakceptuje całość. Czas na poprawki ze strony
autora – 10 dni roboczych.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia do dnia 15.05.2021r. ( złożenie pierwszej wersji
tekstu).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie terminu dostawy za zgodą stron
wyrażoną na piśmie.
3. Wykonawca dostarczy tekst publikacji do siedziby Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne.
(w wersji elektronicznej – plik typu Word)
4. W przypadku nie dotrzymania terminu lub warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
rozwiązania umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku
zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji przedmiotu zamówienia.
§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości
przedstawionej w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wysokość wynagrodzenia o którym mowa w § 4, ust. 1 wynosi ….... zł brutto (słownie: … złotych i .
groszy).
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę, po
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku do umowy o dzieło .
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 3 umowy - za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w §4 ust. 3 umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§6

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą wszystkich stron umowy, wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu spory
te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne.
4. Umowę niniejszą sporządza się w pięciu egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ul. Pałacowa 14, Kłanino, 84-107 Starzyno
www.kaszubypolnocne.pl e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl

Kłanino, dnia ………..…. 2021 roku

PROTOKÓŁ

ODBIORU

do Umowy nr 1/3/2021 z dnia 12.03.2021 r.
pomiędzy:
Stowarzyszeniem Turystycznym "Kaszuby Północne"
Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Kłaninie, ul. Pałacowa 14,
84-107 Kłanino
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Oświadczamy, że na podstawie umowy nr 1/3/2021 z dnia 12.03.2021 r., której przedmiotem
było napisanie tekstu promocyjnego o dworach i pałacach Kaszub Północnych,
wykonawca
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
dostarczył przedmiot umowy:
a) terminowo,
b) należycie tj. w zakresie zgodnym z umową:
1. Materiał tekstowy na płycie CD w formacie Word. Wersja polska.

Zadanie zostało wykonane: terminowo, należycie i zgodnie ze zleceniem
Wartość zamówienia: …………. zł brutto (…. zł netto).
W związku z powyższym przyjmujemy przedmiot dostawy:

…....................................
Zamawiający

...….................................
Wykonawca

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: zawartych
w dokumentach złożonych/wysłanych w dniu ............................................................................
na potrzeby .................................................................................................................................
w zakresie ( wskazać rodzaj danych) ……………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................................................
— zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W E
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
oraz przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych. Wiem, że mam prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………
(miejscowość, data) (czytelny podpis)

