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Umowa nr 150820/SE/01 

zawarta w dniu ………………. 2015 r. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej, prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000312036, z siedzibą w Łagowie 

przy ul. Rynek 26, NIP 657-280-08-51, REGON 260250824, reprezentowanym przez Prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia – Zdzisława Zwolińskiego, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: „Przeprowadzeniu 

kampanii reklamowej w serwisie Facebook” (Znak postępowania 150820/SE/01) 

w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne” współfinansowanego 

przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 

członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

§ 2. 

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 

1. przeprowadzenie kampanii reklamowej w serwisie Facebook promującej zasoby lokalne 

na następujących zasadach: 

a) kampania będzie prowadzona za pośrednictwem fanpage’a: 

https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/, 

b) wszystkie reklamy muszą być powiązane ze wskazaną przez Zamawiającego stroną 

kampanii www.swietokrzyskieodkryte.pl lub z Fanpage kampanii: 

https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/, 

c) kampania reklamowa będzie skierowana do użytkowników serwisu mieszkających 

w Polsce,  

d) w trakcie realizacji kampanii Wykonawca powinien osiągnąć łączną efektywność 

kampanii na poziomie co najmniej 20 000 kliknięć unikalnych użytkowników 

przekierowanych do strony www. Użytkownik powinien spędzić na stronie www 

min. 40 sekund, 

e) optymalizacja: kliknięcia linku / opłata za kliknięcie linku. Po kliknięciu w reklamę 

użytkownik zostanie przekierowany na stronę, 

2. przygotowanie na podstawie dostarczonych informacji słów kluczowych do kampanii, 

3. zarządzanie kampanią, dotarcie do wskazanych grup docelowych kampanii reklamowej 

w serwisie Facebook, 

4. stworzenie treści reklam oraz ich optymalizację dla potrzeb kampanii w serwisie 

Facebook celem zwiększenia efektywności, 

5. zarządzanie i realizacja płatności wobec firmy Facebook, 

6. dopilnowanie nie przekroczenia wysokości założonego budżetu kampanii, 

7. wyłączenie kampanii w terminie zakończenia umowy, 

8. monitoring prawidłowego przebiegu kampanii, 

https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/
http://www.swietokrzyskieodkryte.pl/
https://www.facebook.com/swietokrzyskieodkryte/
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9. w terminie 5 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

propozycję przeprowadzenia kampanii z wykorzystaniem narzędzi wskazanych 

powyżej, uwzględniającą co najmniej kilka uzasadnionych przez Wykonawcę form 

reklamowych, 

10. korzystanie z bezpłatnego narzędzia Google Analytics lub równoważnego i  umożliwić 

Zamawiającemu bieżące monitorowanie kampanii przy pomocy tego narzędzia 

z podglądem szczegółowych statystyk, 

11. zapewnienie niezbędnego personelu oraz narzędzi dla właściwego i terminowego 

wykonania umowy oraz ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za nadzór nad 

personelem zaangażowanym w realizację umowy, 

12. ponoszenie pełnej odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia określonego w umowie. 

 

§ 3. 

Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

1. zaakceptowanie propozycji, o której mowa w § 2 ust. 9 lub wniesienie do niej uwagi 

w terminie 5 dni od jej otrzymania, 

2. przekazanie Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumentów będących w jego 

posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, 

3. współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy. 

 

§ 4. 

Odbiór przedmiotu zamówienia i warunki płatności 

1. Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości brutto: ………….. zł, (słownie: …………………. i ../100), w tym VAT: 

…………….. zł., (słownie zł: ……………………… i ../100),  

2. Rozliczenie za usługę, o której mowa w pkt. 1 odbędzie się po zrealizowanej 

i zaakceptowanej przez Zamawiającego usługi. 

3. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowi pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia 

w postaci protokołu odbioru. 

4. Potwierdzenie prawidłowo wykonanej usługi/protokół zostanie podpisany w ciągu 5 dni 

od dnia otrzymania przez Zamawiającego raportu końcowego dotyczącego danej 

kampanii. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną kwotę określoną na fakturze przelewem, 

na konto wskazane w dokumencie sprzedaży, w terminie do 30 dni od daty jego 

wystawienia. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli realizowane przez Wykonawcę świadczenia przekroczą kwotę wskazaną w ust. 1 

lub termin reklamy przekroczy zakładany okres kampanii, Wykonawca będzie 

zobowiązany pokryć wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z reklamą. Wykonawca 

nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 
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§ 5. 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

wszelkich świadczeń powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy, stanowiących przedmiot prawa autorskiego, w tym do projektów 

graficznych i audiowizualnych, koncepcji przeprowadzenia kampanii oraz projektów 

innych kreatywnych działań w Internecie, zaproponowanych przez Wykonawcę,  

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

przyjęcia utworów przez Zamawiającego. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest nieograniczone czasowo ani 

terytorialnie i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 

1 lub ich opracowań zarówno w całości, jak i w części. 

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. 

 

§ 6. 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy mogą dochodzić kar umownych i odsetek: 

a) karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny 

umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru 

w wysokości 1% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad, 

c) karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 30% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1. 

2. Z tytułu opóźnienia w zapłacenie przez Zamawiającego, w stosunku do terminu 

określonego w § 5 ust. 3, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu naliczonych 

kar umownych z nieopłaconej wystawionej faktury VAT. 

5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

 

§ 7. 

1. Do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy 

Zamawiający wyznacza Ewę Skuza, tel. 41 30 74 938, e-mail e.skuza@lgd-srws.pl . 

2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji niniejszej umowy 

Wykonawca wyznacza …………….……………………, tel. …………………………., 

e-mail …………………………  

mailto:e.skuza@lgd-srws.pl
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3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 

adresu. 

 

§ 8. 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

 

` 

§ 9. 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony 

zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia 

porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

§ 11. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 


