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UMOWA 

 

zawarta dnia ……………………….. 2022 r. w Lublinie  pomiędzy: 

Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - „Kraina wokół Lublina” z siedzibą w 

Lublinie (20-016), ul. Narutowicza 37/5, KRS: 0000310386 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. 

a  

Lokalną Grupą Działania „Zapiecek” z siedzibą w Radzyniu Podlaskim (21-300), ul. Warszawska 35/4, KRS: 

0000305660 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. 

a  

Lokalną Grupą Działania  „Ziemia Biłgorajska” z siedzibą w Biłgoraju (23-400), ul. Sikorskiego 12/42, KRS: 

0000309748 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

a 

Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej  z siedzibą w Kraśniku (23-200), ul. Lubelska 115, KRS: 

0000312844 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………. 

a  

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” z siedzibą w Krasnymstawie (22-300), ul. 

Matysiaka 7, KRS: 0000316189 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………… 

zwanymi dalej Zamawiającymi,  

działającymi wspólnie w ramach realizacji projektu współpracy „Zasmakuj w Tradycji – Lubelski Szlak 

Kulinarny”  

a 

…………………………………., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………….. 

zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą. 

 

§ 1. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia materiałów promocyjnych 

szlaku kulinarnego „Zasmakuj w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny” utworzonego na terenie pięciu Lokalnych 

Grup Działania z terenu województwa lubelskiego w ramach realizowanego projektu współpracy „Zasmakuj 

w Tradycji - Lubelski Szlak Kulinarny” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. 
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§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest  

1) Skrzynka drewniana – pojemnik o wym. 20x30x13,5cm; 

wymiary zewnętrzne: 200x300x135mm; wymiary wewnętrzne: 175x275x122mm; drewno 

sosnowe surowe; grawer laserowy – ilość 500 szt. 

2) Drewniana łyżeczka kulka do cukru, soli o długości 15cm; grawer laserowy – ilość 2000 szt 

3) Łyżka do przypraw – do odmierzania o wym. długość całkowita 140mm, głębokość czerpaka 

35mm, średnica 25mm; grawer laserowy, drewno bukowe – ilość 2000 szt. 

4) Nóż do smarowania drewniany o wym. długość całkowita 210mm, grubość 3mm, szerokość 

ostrza 30mm; - ilość 2000 szt. 

5) Deska do krojenia z uchwytem o wymiarach 200 x 143 x 9 mm, materiał bambus, grawer 

laserowy – ilość 500 szt. 

6) Fartuch kuchenny, lamowany z kieszonką, wiązany z tyłu, zakładany przez głowę. Wykończony 

lamówką, ROZMIAR: 77 x 61cm (+/-5 cm) POSZYCIE: bawełna 100%, GATUNEK: I, Waga: 280g(+/-

20g), Czapka kuchenna, posiadająca rzep umożliwiający regulację obwodu, Kolor: czerwony,  

NADRUK: odporny na pranie, METODA NADRUKU: sitodruk, Ilość: 500szt 

 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 16.09.2022 r.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej za przekroczenie terminów, o których mowa 

w ust. 1, w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może dochodzić na 

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że wykona umowę w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze 

specyfiką umowy oraz informacjami i wytycznymi ze strony Zamawiającego. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia informacji dotyczących 

postępu prac nad przedmiotem zamówienia. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego, jeżeli zachodzą jakiekolwiek okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowe wykonanie umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

a w szczególności do:  

- przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji 

przedmiotu umowy, 

- dokonywania niezwłocznie akceptacji lub konsultacji w sprawach wskazanych przez Wykonawcę.  

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu w trakcie realizacji umowy są: 

- po stronie Zamawiającego Dorota Sawa tel. 512304381 e-mail. dorota.sawa@lgdkrasnystaw.pl 

- po stronie Wykonawcy: …………………………, tel. …………………. , e-mail: ………. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację 

zamówienia, opóźnienie terminu zakończenia oraz do współpracy z Zamawiającym, aby zapobiegać taki 

zagrożeniom. 

 

§ 8 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy i przeniesienie praw określonych niniejszą 

Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łącznie w wysokości ……………. zł netto + VAT …………….. 

(słownie …………………………..) tj. ………………………… zł brutto (słownie ……………………………), płatne według 

następujących zasad:  

1) za fakturę VAT wystawioną dla  LGD „Ziemia Biłgorajska: 

- na kwotę ……………… netto +VAT (słownie: złotych osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) tj. 

……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).   

2) za fakturę VAT wystawioną dla  LGD Ziemi Kraśnickiej: 

- na kwotę ……………… netto +VAT (słownie: złotych osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) tj. 

……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).   

3) za fakturę VAT wystawioną dla  LGD „Kraina wokół Lublina”: 

- na kwotę ……………… netto +VAT (słownie: złotych osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) tj. 

……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).   

4) za fakturę VAT wystawioną dla  LGD „Zapiecek” 

- na kwotę ……………… netto +VAT (słownie: złotych osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) tj. 

……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).   

5) za fakturę VAT wystawioną dla  LGD „Krasnystaw Plus” 

- na kwotę ……………… netto +VAT (słownie: złotych osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) tj. 

……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).   

2. Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w pkt. 1 będą podpisane przez odpowiednie LGD 

protokoły zdawczo-odbiorcze. Płatność za faktury wymienione w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy 

wskazany w fakturach w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktur przez każdą z LGD. Zamawiający 

dotyczą przesłanie faktur drogą elektroniczną na adresy e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl 

 

 

§ 9. 

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron.  

 

Zamawiający        Wykonawca 

mailto:biuro@lgdkrasnystaw.pl
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