Umowa o produkcję materiałów reklamowych
zawarta w dniu 27 lipca 2016 r. w Chrzanowie pomiędzy:
1. Axel House Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 5, 32 – 500 Chrzanów, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000012343, posługującą się nr REGON 810389784 i numerem NIP 888 010 09 06, o kapitale
zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, zwaną dalej: Zamawiającym reprezentowaną przez
Jacka Grzybowskiego – Prezesa oraz Renatę Tygiel – Prokurenta
oraz
2.
Footage sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 9, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000012345, NIP 123-345-66-77, REGON 123456789, o kapitale zakładowym w
wysokości 10.000,00 zł, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez Jowitę Michalczak – Prezesa
Zarządu, Michała Długosza - Prokurenta [1]
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wytworzenia materiałów reklamowych na rzecz
Zamawiającego (dalej: usługa).
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie informacje oraz udostępnić
pomieszczenia w celu prawidłowej realizacji usługi.
§2
1. Usługa będzie polegała na wytworzeniu następujących materiałów reklamowych:
a.
piętnastominutowego filmu promującego działalność Zamawiającego, w szczególności
podkreślającego ekologiczne podejście do procesu produkcji;
b.
prospektu informacyjnego o największych osiągnięciach Zamawiającego na rynku
przetwórstwa metali.
2. Usługa zostanie zrealizowana w terminie do dnia 28 października 2016 r.

§3
1. Scenariusz filmu zostanie stworzony przez Wykonawcę według wskazówek i sugestii
Zamawiającego.
2. Ostateczna wersja scenariusza zostanie przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w terminie
do dnia 22 sierpnia 2016 r.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osiągnięć na rynku przetwórstwa metali w terminie
czternastu dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
§4
1. Wykonawcy z tytułu realizacji usługi będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości 15.000,00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie jest płatne ratami:
a.
pierwsza rata do dnia 12 sierpnia 2016 r. w wysokości 30% wynagrodzenia,
b.
druga rata w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji usługi w wysokości 70 %
wynagrodzenia.
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3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. [2]
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a.
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie;
b.
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto ustalonego
w umowie.
4.
Kary będą potrącane z wynagrodzenia umownego. [3]
§6
1. Wszelkie informacje udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją
niniejszej umowy mają charakter poufny i nie mogą być rozpowszechniane przez Wykonawcę
bez zgody Zamawiającego.
2. Za każdorazowe naruszenie obowiązki zachowania poufności informacji, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł. [4]
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Wszelkie spory mogące powstać na gruncie wykonania niniejszej umowy zostaną poddane pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
za Zamawiającego

za Wykonawcę
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Objaśnienia:
[1] Takie dane jak: sąd rejestrowy, siedziba, nr KRS, NIP, REGON, wysokość kapitału zakładowego
indywidualizujące podmiot gospodarczy należy podać w umowie. Zgodnie z art. 38 k.c. osoba prawna
działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Odnośnie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 205 § 1 k.s.h. sposób reprezentacji określa
umowa spółki, natomiast jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do
Niniejsza publikacja stanowi wyłączną własność właściciela serwisu Jakprawnie.pl spółki Grupa Konsensus sp. z o.o.
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000506348 oraz podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.).

składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo
jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Sposób reprezentacji powinien być zgodny z treścią
danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS. Informacje te są dostępne na stronach:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
[2] Ratalna płatność wynagrodzenia stanowi przykład kompromisu stron co do terminów płatności. Dla
Zamawiającego korzystniejsze jest, gdy płaci wynagrodzenie po zakończeniu realizacji usługi a dla
Wykonawcy najkorzystniejsza jest zapłata całości wynagrodzenia z góry.
[3] W niniejszej umowie Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia, co jest dla niego
korzystne. Zamawiający nie może domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
(w przypadku gdyby wysokość szkody była wyższa niż wysokość kar umownych), co jest korzystnym
rozwiązaniem z punktu widzenia Wykonawcy.
[4] W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający będzie musiał udostępnić Wykonawcy
informacje dotyczące przedsiębiorstwa. W interesie Zamawiającego leży, aby informacje które uzyska
Wykonawca nie były rozpowszechniane.
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