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Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych 

 „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” 

BIOSTRATEG  

PROCEDURA  

       załącznik nr 4 (II) do Zapytania Ofertowego (SIWZ) 

WZÓR UMOWY 

zawarta została w [●] w dniu [●] 2018 roku pomiędzy: 

(1) [●], 

reprezentowaną przez: 

1) [●], działającego jako [●]; zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

(2) [●], 

reprezentowaną przez: 

1) [●], działającego jako [●]; 

2) [●], działającego jako [●]; zwaną dalej „Wykonawcą”; 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie każdy z nich 
„Stroną”. 

Osoby podpisujące Umowę na świadczenie usług reklamowych w prasie, dalej jako „Umowa” 

oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą 
reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że umocowanie to nie wygasło przed lub w dniu zawarcia 

Umowy. 

Właściwe odpisy z rejestru przedsiębiorców oraz pełnomocnictwa potwierdzające powyższe stanowią 
załącznik nr 1 do Umowy. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w charakterze wykonawcy usługi 

polegającej na przeprowadzeniu kampanii reklamowej w prasie branżowej. Wyboru 
dokonano w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na zasadach określonych 

w Procedurze zawierania umów w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo 
i leśnictwo” BIOSTRATEG. Projekt „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła 

substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, 

farmaceutycznych i suplementów diety”, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze 
zm., dalej, jako „KC”), oraz 

(B) Strony uzyskały wszystkie wymagane zgody niezbędne do zawarcia Umowy; 

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kampanii reklamowej 

w prasie branżowej dotyczącej projektu pn. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako 

źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów 

kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów diety” – dalej jako „Projekt”. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 
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przeprowadzeniu kampanii reklamowej w prasie branżowej o profilu kosmetycznym, na 

potrzeby wskazanego w pkt 1 Projektu.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia dla potrzeb ekspozycji Projektu, dedykowanej 

kampanii reklamowej tj. layoutów reklamowych oraz artykułów natywnych w dopasowanym 

kontekstowo magazynie / gazecie zajmującym się branża kosmetyczną, dedykowanym dla osób 

interesujących się kosmetykami, urodą i branżą beauty.    

4. Minimalne załażenia do wykonania Przedmiotu Umowy: 

a) Materiał (layouty reklamowe oraz artykuły natywne) będzie eksponowany w minimum 1 

(jednym) magazynie / gazecie:  

 [●] (podać nazwę), 

b) Dla potrzeb ekspozycji Projektu, Wykonawca utworzy: 

 minimum 3 layouty reklamowe (układy graficzne) oraz 

 minimum 3 artykuły natywne w dopasowanym kontekstowo magazynie / gazecie 

o tematyce kosmetycznej, o nakładzie nie mniejszym niż 20 000 egzemplarzy. 

 wymaganym jest aby magazyn / gazeta były czasopismami zajmującymi się 

z tematyką z branży kosmetycznej. 

c) Layout prasowy (układ graficzny) 

 każdy layout musi mieć format na całą stronę czasopisma / gazety, 

 każdy layout zostanie opracowany graficznie przez wykonawcę.  

d) Reklama natywna:  

Wykonawca zredaguje i wyemituje minimum 3 artykuły contentmarketingowe z cechami 

reklamy natywnej. Artykuł contentmarketingowy stworzony zostanie przez wykonawcę na 
ustalony z Zamawiającym temat. Artykuły mają zapewnić promocję Projektu, konkretna 

forma i funkcja artykułów zostanie dopasowana  do mediów, w których będą publikowane. 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów Public Relations lub produktowych 
promujących Projekt. 

Każdy artykuł musi spełniać 4 podstawowe kryteria: 

 treść wartościowa dla czytelnika, tj. potencjalnego odbiorcy – dla osób interesujących 

się kosmetykami, urodą i branżą beauty, a forma dopasowana i spójna z miejscem 
ekspozycji, (stylistyka, przekaz, merytoryka), 

 oznaczenie Projektu / Programu, 

 treść na wysokim poziomie merytorycznym, 

 musi składać się przynajmniej z 2000 znaków,  

 być opatrzony minimum 1 zdjęciem związanym z jego tematem. 

5. Świadczenia dodatkowe, gwarantowane w Ofercie Wykonawcy: 

a) W ramach cyklu publikacji zostanie przygotowanych [●] szt. dodatkowych artykułów 

natywnych (AN). 

b) Materiał (layouty reklamowe oraz artykuły natywne) będzie eksponowany dodatkowo 

w [●] szt. magazynie / gazecie (PLA).  

 [●] (podać nazwę),    

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego 

posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy w terminie do 7 dni od jej zawarcia.  

7. Strony w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy uzgodnią szczegółowy harmonogram jej 

realizacji, uwzględniający terminy wskazane w § 2 Umowy. W przedstawionym 

harmonogramie uwzględniona zostanie co najmniej: szczegółowa tematyka artykułów,  

procedura opiniowania i akceptacji artykułów oraz szczegółowe terminy ich publikacji 
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w poszczególnych magazynach / gazetach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag Zamawiającego dotyczących 

przedłożonych layoutów oraz artykułów natywnych. 

§ 2 

Termin realizacji Umowy 

Kluczowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) Stan gotowości do publikacji - przedstawienie Zamawiającemu gotowych do publikacji 

(zaakceptowanych) materiałów oraz miejsc ich publikacji - do dnia 14.12.2018 r.  

b) Okres publikacji - w od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.  

§ 3 

Prawa autorskie  

1. W ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 5 pkt 1 Umowy, należnego Wykonawcy za 

realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa 

autorskie do layoutów, artykułów natywnych, zdjęć i innych materiałów powstałych w wyniku 

realizacji Umowy, w zakresie uprawniającym do korzystania i rozporządzania tymi utworami, 

na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy 

jakąkolwiek techniką drukarską, komputerową (wprowadzanie do pamięci komputera), 

zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową;  

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, poprzez wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;  

c) korzystanie oraz rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, publikowanie, emisję 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp 

w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzanie do 

pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, prasie, w formie ulotek 

i materiałów reklamowych oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw 

autorskich i zezwalanie na wykonywanie praw zależnych.  

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą zapłaty za 

wykonanie Przedmiotu Umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwoleń, o których mowa w pkt 1 

niniejszego paragrafu Umowy jest nieograniczone czasowo ani terytorialnie.  

4. Wykonawca oświadcza, że będzie jedynym właścicielem majątkowych praw autorskich do 

utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz że opracowania te nie będą 

obciążone prawami osób trzecich (w tym podwykonawców).  

5. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia roszczeń osoby 

trzeciej i zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczeń z tego tytułu.  

6. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią roszczeń, z tytułu o którym mowa w pkt 1 

niniejszego paragrafu Umowy, przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany 

do przystąpienia do procesu i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego 

z udziału w sprawie oraz pokrycia kosztów (w tym kosztów zastępstwa procesowego) 

związanych z ich prowadzeniem.  
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§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej Umowy 

podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy.  

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie 

Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie zapisy niniejszej Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

4. W przypadku powierzenia zadań podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych przez podwykonawcę utworów 

lub ich części wchodzących w skład przedmiotu Umowy na Zamawiającego, na zasadach 

i w zakresie wskazanym w § 3 Umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego kwotę w wysokości [●] ([●]) brutto, („Wynagrodzenie”) (C), w tym 

wynagrodzenie netto stanowi [●] ([●]), a podatek od towarów i usług wynosi [●] ([●]). 

2. Dla uniknięcia wątpliwości: pojęcie Wynagrodzenie jest tożsame z ceną zawartą w Ofercie 

i zawiera przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 3 i § 4 pkt. 4 

Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie stałe i nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom w trakcie wykonania 

Umowy.  

4. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Umowy, 

Wykonawca zrealizuje Świadczenie/a dodatkowe zadeklarowane w Ofercie. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone jednorazowo, po wykonaniu Przedmiotu Umowy, co 

zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

6. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowi pisemne potwierdzenie 

przez Zamawiającego prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy w postaci protokołu 

odbioru końcowego. 

7. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany w terminie do 5 dni od dnia zakończenia 

realizacji zamówienia oraz przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę zbiorczego 

zestawiania miesięcznych raportów z realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie 

przedstawić szczegółowy raport z działań marketingowych uwzględniający m.in. zasięgi 

dystrybucji nakładów oraz potwierdzenie ilości nakładu, ewentualne reakcje czytelników.   

8. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze/rachunku.  

9. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

10. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne na 

podstawie § 7 Umowy.  

11. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, z należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia Zamawiający potrąci zgodnie z obowiązującymi przepisami i na 

podstawie danych przedłożonych przez Wykonawcę: zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
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fizycznych, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne.   

§ 6 

Wypowiedzenie Umowy i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia 

o odstąpieniu,  w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca opóźni się z przekazaniem kompletnych layoutów reklamowych oraz 

artykułów natywnych w stosunku do terminu wskazanego w § 2 lit. a Umowy o 10 dni; 

b) Wykonawca przekaże materiały (layouty reklamowe oraz artykuły natywne), które nie 

spełniają wymagań Zamawiającego i odmówi uwzględnienia uwag Zamawiającego 

dotyczących ich treści i zawartości. 

2. Odstąpienie od Umowy poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do należytego 

wykonywania Przedmiotu Umowy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę tego wezwania.   

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od podstawy odstąpienia, wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno wskazywać podstawę prawną 

odstąpienia oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia 

oświadczenia drugiej Stronie.  

4. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z ważnych przyczyn, przez które 

rozumie się każdy z następujących przypadków: 

a) kiedy Wykonawca nie realizuje Umowy, w sposób zgodny z jej postanowieniami, w tym 

Zapytaniem Ofertowym (SIWZ) oraz Ofertą Wykonawcy; 

b) kiedy Wykonawca nie dokonuje publikacji zaakceptowanych przez Zamawiającego 

materiałów (layoutów reklamowych oraz artykułów natywnych) w okresie wskazanym 

w § 2 lit. b Umowy; 

c) kiedy ekspozycja materiałów (layoutów reklamowych oraz artykułów natywnych) nie 

odbywa się w magazynach / gazetach spełniających wymagania zawarte Umowie, 

Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), Ofercie Wykonawcy.  

5. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni roboczych.   

6. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 

podania przyczyny.  

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy po odebraniu przez Zamawiającego materiałów 

(layoutów reklamowych oraz artykułów natywnych), Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie częściowe za zrealizowany Przedmiot Umowy i przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do przekazanych materiałów w zakresie wskazanym w §3 oraz §4 pkt 4 Umowy  

w wysokości nie wyżej niż 10 % Wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 Umowy. 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy i kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 pkt 1 

Umowy;  

b) za opóźnienie w dostarczeniu kompletu materiałów (layoutów reklamowych oraz 

artykułów natywnych) ponad termin wskazany w § 2 lit a Umowy - w wysokości 0,1 % 

Wynagrodzenia brutto, o którym mową w §5 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
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c) w przypadku opóźnienia publikacji materiałów (layoutów reklamowych oraz artykułów 

natywnych) w magazynach / gazetach wskazanych w Ofercie ponad termin wskazany w §2 

lit b Umowy - w wysokości 0,2 %  Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 

Umowy, za każdy dzień opóźnienia;  

d) w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% Wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 Umowy;  

e) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadeklarowanego w Ofercie Świadczenia 

dodatkowego - 10 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt 1 Umowy.  

2. Kary umowne zastrzeżone w Umowie są niezależne od siebie i mogą podlegać kumulacji, 

z wyłączeniem kary umownej za odstąpienie.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu Wynagrodzenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do 

Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot 

naliczonych kar umownych. Zamawiający określi termin płatności w wystawionej nocie 

obciążeniowej, liczony od daty jej otrzymania. Brak wpłaty za notę przez Wykonawcę 

upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na 

wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze windykacji 

sądowej. 

§ 8 

Zmiana Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. 

2. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na 

następujących warunkach: 

a) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli 

niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję: 

 przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania 

może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego 

powodu, 

 działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający 

wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu; 

b) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić:   

 w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie 

zmianie o tę wartość;    

c) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca: 

 jeżeli doszło do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec 

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
Umowy; 

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 
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d) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 

Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy                   
i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod 

rygorem nieważności. 

4. Prawo właściwe 

Umowa podlega prawu polskiemu. 

§9 

Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy, 

koordynowania prac związanych z realizacją Umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest: 

Pan/Pani [●], Adres do korespondencji: [●], ul. [●], tel.: [●], faks: [●], e-mail: [●].  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 

związanych z realizacją niniejszej Umowy jest: 

Pan/Pani [●], Adres do korespondencji: [●], ul. [●], tel.: [●], faks: [●], e-mail: [●].  

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy lub ich danych kontaktowych będzie 

odbywać się poprzez powiadomienie Strony pisemnie lub drogą elektroniczną.  

4. W przypadku zmiany adresu siedziby lub adresu do korespondencji którejkolwiek ze Strona 

Umowy, Strona której zmiana dotyczy jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym 

drugą Strony pisemnie.  

5. Zmiana danych teleadresowych Stron nie jest istotną zmiana postanowień Umowy i nie 

wymaga aneksu.  

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy KC, 

postanowienia Zapytania Ofertowego (SIWZ) i zapisy Oferty. 

3. Sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać 

będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 11 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Odpisy z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwa; 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 - Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe (SIWZ); 

Załącznik nr 5 – „Poradnik promocji dla projektów krajowych”   

NA DOWÓD CZEGO, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie podanej 
na wstępie niniejszej Umowy. 
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ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Imię i nazwisko: ……………………….. Imię i nazwisko: ……………………….. 

Stanowisko: …………………………….. Stanowisko: ……………………………  

Podpis:      Podpis:      

 

 

Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa i adres podmiotu uczestniczącego 

w wykonaniu  zamówienia 

 

Zakres wykonywanych czynności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


