Załącznik nr 7 do zapytania
NK - …….

Umowa nr ……/OI/2020 - …….
zawarta dnia ………………2020 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie pomiędzy:
Miastem Konin, 62-500 Konin, Plac Wolności 1
NIP 665-28-99-834, REGON 311019036
reprezentowanym/ przez:
Prezydenta Miasta Konina –Piotra Korytkowskiego, z upoważnienia którego działa
Paweł Adamów – Zastępca Prezydenta Miasta Konina
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,
a:
……………………………………………., ul. ……………………., …………………………..
NIP ………………………. REGON …………………………………….
reprezentowanym/ą przez:
………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy na
warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
określonych w zapytaniu z dnia ….. marzec 2020 r. oraz z należytą starannością, pod
względem merytorycznym i formalnym na poziomie wymaganym przy wykonywaniu
tego rodzaju usług.
2. Przedmiotem umowy jest opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej marki
„Wielkopolska Dolina Energii”, w tym:
1) logo,
2) hasło promocyjne,
3) komplet plików w wersji elektronicznej,
4) wzory akcydensów i nośników promocji, w tym w ramach certyfikacji
przedsiębiorców biorących udział w programie internacjonalizacji gospodarki
subregionu,
5) księgę identyfikacji wizualnej marki „Wielkopolska Dolina Energii”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

1) Logo - unikalna forma graficzna identyfikująca Wielkopolską Dolinę Energii.
Opracowanie 3 konceptów logo oraz opracowanie jego ostatecznej wersji (w tym
wersji z hasłem promocyjnym). Wersja ostateczna logo:
 osobno i razem z hasłem promocyjnym,
 wersja polskojęzyczna, anglojęzyczna, niemieckojęzyczna, rosyjskojęzyczna,
 wersja pionowa i pozioma,
 wersja w kolorystyce monochromatycznej, achromatycznej i pełnokolorowej,
do wykorzystania na różnych tłach (np. jasnym, ciemnym, wzorzystym).
2) Hasło promocyjne - oryginalne i spójne z marką „Wielkopolska Dolina Energii”
hasło powinno podkreślać kluczowe cechy identyfikujące subregion. Punktem
wyjścia dla prac nad hasłem promocyjnym powinien być Plan Promocji
Gospodarczej i Inwestycyjnej Subregionu Konińskiego dla projektu: „Budowa i
promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii”, stanowiący załącznik nr 8 do
zapytania, o którym mowa w pkt 1.Stworzenie 3 konceptów hasła oraz opracowanie
jego ostatecznej treści w ww. wersjach językowych
3) Komplet plików w wersji elektronicznej zawierający zamówione warianty logo, w
tym z hasłem promocyjnym:
 w formatach graficznych rastrowych i wektorowych: .jpg, .png, .pdf, .eps, .ai.,
 osobno i razem z hasłem promocyjnym, w wersji pionowej i poziomej, na
różnych tłach, w wersjach językowych, w kolorystyce monochromatycznej,
achromatycznej i pełnokolorowej - warianty kolorystyczne logo w CMYK, RAL,
Pantone, RGB.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. komplet plików w wersji elektronicznej
na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive).
4) Projekty akcydensów i nośników promocji wg ostatecznej wersji logo oraz hasła
promocyjnego:
 wizytówki osobistej i ogólnej,
 identyfikatora,
 papieru firmowego,
 zaproszenia na konferencję/targi
 teczki, koperty,
 layout ogólny druków i wydawnictw A4, DL (np. broszur informacyjnych),
 stopki e-mail,
 grafiki do wykorzystania na Face Book (banner, grafika w tle),
 szablonu prezentacji Power Point,
 ścianki konferencyjnej, roll-up i trybuny,
 znakowania gadżetów (tj. długopisu i ołówka, smyczy, notesu, kalendarza
książkowego, torby papierowej, materiałowej, kubka),
 w ramach certyfikacji przedsiębiorców biorących udział w programie
internacjonalizacji gospodarki subregionu, zaprojektowanie statuetki, którą
otrzyma każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, który w
największym stopniu przyczyni się do umiędzynarodowienia subregionu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. komplet projektów w wersji
elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive), w tym w
plikach edytowalnych (m.in. Word, Power Point, jpg.), możliwych do
wykorzystania.
5) Księga identyfikacji wizualnej marki „Wielkopolska Dolina Energii”: pełny opis
struktury, barw i zasad stosowania logo marki „Wielkopolska Dolina Energii”, tj.:
opis koncepcji identyfikacji wizualnej, w tym opis znaczenia logo, opis budowy
logo, w tym z hasłem promocyjnym, w tym w pionie i poziomie, wersjach
językowych, pola ochronne logo, rozmiary logo (w tym jego wielkość minimalna),
kolory firmowe w modelu RGB/CMYK/Pantone, czcionka, niedozwolone
modyfikacje, zasady stosowania znaku na różnych tłach, opis zasad projektowych i
wytyczne dot. stosowania identyfikacji wizualnej logo marki na podstawie
akcydensów i nośników promocji ujętych w pkt. 4.Księga powinna zostać
oznakowana logotypami zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji
projektów realizowanych z funduszy UE, dostępnymi na stronie internetowej
www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. księgę w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive), w tym
w plikach edytowalnych.
4. Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 4 spotkania z pracownikami Urzędu
Miejskiego w Koninie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, w kwestiach
merytorycznych dotyczących projektu, w siedzibie Zamawiającego. W ramach ww.
spotkań Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 2 warsztaty po maksymalnie 4
godziny, jeden na etapie opracowania wstępnych wersji logo i haseł promocyjnych oraz
jeden na etapie opracowania wersji ostatecznej logo i hasła promocyjnego (razem 8
godzin warsztatów) z przedstawicielami Zamawiającego w terminie ustalonym z
Zamawiającym celem pozyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach
Zamawiającego. Po przeprowadzeniu ww. warsztatów Wykonawca przygotuje i wyśle
w wersji elektronicznej Zamawiającemu prezentację multimedialną przedstawiającą
zebrane wnioski z przeprowadzonych warsztatów oraz omówi ją na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zapewni salę na potrzeby spotkań i warsztatów.
5. Wykonawca zapewni w trakcie spotkań i warsztatów sprzęt (np. laptop, projektor),
materiały (np. papier, flamastry), program spotkań i warsztatów.
6. Zamawiający ma prawo do bieżącego zaznajamiania się z postępem realizacji
przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić bieżące konsultacje z pracownikiem Urzędu
Miejskiego w Koninie, wskazanym w §…. niniejszej umowy w kwestiach
merytorycznych dotyczących przedmiotu umowy, za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
8. Ostateczny wybór wersji loga i hasła promocyjnego spośród zaproponowanych 3 wersji
nastąpi przez Zamawiającego po przeprowadzeniu przez Wykonawcę internetowego
głosowania / plebiscytu / konsultacji wśród mieszkańców subregionu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego informowania
Zamawiającego o okolicznościach mających negatywny wpływ na realizację przedmiotu
umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Wykonawca
zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej Umowy do
przestrzegania poufności wymaganej przez Zamawiającego.
11. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania pn. „Marka Wielkopolska Dolina
Energii” wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i promocja marki:
Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie
1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja
gospodarcza regionu.

1.

2.

3.

4.
5.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy we własnym zakresie,
przy użyciu materiałów własnych lub materiałów przygotowanych przez podmioty
współpracujące. W przypadku podmiotów współpracujących, Wykonawca odpowiada za
ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od ……..2020 roku do …….2020 r.,
wg poniższego harmonogramu:
1) logo - wstępne koncepcje do …… 2020 r., wersja ostateczna do …….. 2020 r.
2) hasło promocyjne - wstępne koncepcje do ………. 2020 r., wersja ostateczna
do ……….. 2020 r.
3) komplet plików w wersji elektronicznej - do ……2020 r.
4) wzory akcydensów i nośników promocji, w tym w ramach certyfikacji
przedsiębiorców biorących udział w programie internacjonalizacji gospodarki
subregionu - do ……2020 r.
5) księgę identyfikacji podstawowej – do …….2020 r.
Wykonanie prawidłowo wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej
umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiającego podpisanym bez zastrzeżeń
protokołem odbioru przedmiotu umowy.
Protokół, o którym mowa w ust. 3, będzie wystawiony w 3 (trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego).
Podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 nie wyłącza uprawnień
Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§3
Wynagrodzenie i jego zapłata
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014+ oraz budżetu Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaje ustalone na
podstawie jego oferty i wynosi ………… zł brutto (słownie: …………złotych brutto).
3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany niniejszego
wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie płatne będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, na wskazany w nich rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty złożenia
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w siedzibie Zamawiającego.
5. Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe
do zrealizowanego przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 4 umowy.
6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie, podpisany przez obie
strony umowy, podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy.
7. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się datę dokonania przelewu przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności, Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.
10. Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy,
powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego,
znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W
przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w
ww. wykazie, Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt
w urzędzie skarbowym właściwym dla Wykonawcy.
11. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), przelewem
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
§4
Zobowiązania Wykonawcy i Prawa Autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że:
a. posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
b. dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do
realizacji przedmiotu umowy oraz dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym.
2. Wykonawca ma obowiązek traktować wszelkie dokumenty i informacje uzyskane w
związku z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności dane osobowe i inne dane
prawnie chronione jako poufne i nie może w jakiejkolwiek formie, całości lub w części
ich publikować ani ujawniać w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.

3. Wykonawca oświadcza, że będzie mu przysługiwało wyłączne i nieograniczone
autorskie prawo majątkowe do utworów, powstałych w ramach realizacji przedmiotu
umowy na polach eksploatacji i w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
umowy.
4. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 nastąpi bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na
wszystkich znanych polach eksploatacji, w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231ze
zm.).
6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się przekazać
Zamawiającemu wszystkie elektroniczne wersje tych materiałów w formatach zapisu, w
jakim zostały pierwotnie utworzone i niezabezpieczone przed dokonywaniem zmian.
7. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z
tytułu naruszenia ich praw autorskich, w związku z korzystaniem przez Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa
autorskie, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także
zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone, wskutek
niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń Wykonawcy zawartych w ust. 3.
§5
Rękojmia
1. Wykonawca zapewnia, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego
przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w umowie
oraz wynikający z jego przeznaczenia (nie dotyczy sytuacji, gdy wady są spowodowane
błędami w dostarczonych przez Zamawiającego informacjach i danych, których
Wykonawca nie mógł zweryfikować mimo dochowania należytej staranności).
3. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi, Zamawiający może żądać usunięcia
wady, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, żądać obniżenia
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest
zlecić usunięcie wad przedmiotu Umowy stronie trzeciej na koszt.
5. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 12
miesięcy, którego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu
rękojmi także po terminie określonym w zdaniu poprzednim, jeżeli zgłosił Wykonawcy
wadę w ww. terminie.

§6
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonany został wybór Wykonawcy, za obopólną
zgodą Stron, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej:
a. w zakresie terminu i harmonogramu realizacji umowy: w przypadku działania siły
wyższej (np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o
znacznych
rozmiarach),
lub
wystąpienia
obiektywnych
przeszkód
uniemożliwiających realizację elementu przedmiotu umowy w wyznaczonym
terminie, z zastrzeżeniem iż zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie
powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
b. w zakresie kadry zaangażowanej w realizację przedmiotu zamówienia: w
przypadku wystąpienia obiektywnych, uzasadnionych powodów możliwa będzie
zmiana osób zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie za
pisemna zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, iż nowa osoba posiada
wykształcenie i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykształcenia i
doświadczenia zawodowego osoby zastępowanej lub jest adekwatne z
problematyką doradztwa zgłoszoną Zamawiającemu przez Uczestnika Projektu,
c. w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: w przypadku ustawowej zmiany lub
powstania nowych okoliczności rzutujących na zmianę stawki procentowej podatku
VAT. Strony będą uprawnione złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy w
zakresie wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawcy po wejściu w życie
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku VAT oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. Kwota, o jaką może
zostać zmienione wynagrodzenie Wykonawcy nie może być wyższa niż wynikająca
ze zmiany przepisów prawa. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec
zmianie o kwotę równą różnicy w wartości podatku VAT obliczonego przy
zastosowaniu zmienionej stawki, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia
za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien
niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie, z uzasadnieniem przywołanych
okoliczności i przedłożeniem dowodów na ich potwierdzenie (o ile to możliwe).
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§7
Sposób komunikacji
Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w ramach realizacji przedmiotu umowy ze
strony Wykonawcy jest:………………, tel. +48 63 ………………., e-mail ................
Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w ramach realizacji przedmiotu umowy ze
strony Zamawiającego jest: …………………,tel. +48 63 …………………., e-mail
……………...@konin.um.gov.pl
Strony ustalają adres do korespondencji, w tym składania oświadczeń woli:
a) Zamawiający: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-510 Konin, Wydział
Obsługi Inwestora,
b) Wykonawca: ……………………………………….
Każda zmiana adresu do korespondencji wymaga niezwłocznego pisemnego
poinformowania drugiej Strony. Zmiana ta nie pociąga za sobą konieczności
aneksowania umowy. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie
korespondencji pod dotychczasowy uznaje się za skuteczne.
Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 jest dopuszczalna, jeśli zajdzie taka konieczność.
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej
Strony o zmianie osoby do kontaktów roboczych. Zmiana osób do kontaktów roboczych,
o których mowa w ust. 1 i 2 nie pociąga za sobą konieczności aneksowania umowy.

§8
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji
poszczególnych etapów wg harmonogramu, o których mowa w § 2 ust. 2, karę
umowną w wysokości 250 zł, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
50% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §
3 ust. 2,
b. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – brak lub nieuzupełnienie
materiałów opisanych w § 1 ust. 3 - karę umowną w wysokości 250 zł, za każdy
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wartości wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2, licząc od dnia
następującego po dniu przewidzianym w piśmie Zamawiającego wzywającym do
uzupełnienia lub poprawy,
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
30% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30 % wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 2.

2. Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych

1.
2.
3.
4.

§9
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Integralną częścią umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę.
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

„Zamawiający”

……………………………………….

„Wykonawca”

…………………………………………

