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załącznik 2
UMOWA NR …...../KW/2020

(WZÓR)
Zawarta w dniu …………..….. pomiędzy:
Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin,
NIP 851-27-45-138, REGON 812378247, KRS 0000010273, reprezentowaną przez:
1. …………………………………….. – Prezesa ZROT
2. …………………………………….. – Skarbnika ZROT
Zwaną dalej ZROT,
a
………………………………………………………… z siedzibą przy ul. ...................................., NIP ........................,
REGON........................, rejestr .......................................................... reprezentowaną przez:
1. ………………………
2. ………………………
zwanym dalej Wydawcą.
zaś łącznie zwanymi Stronami
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§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest realizacja wydawnictwa pt. …………………………………………………….., na zasadach
określonych w Regulaminie konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych o tematyce turystycznej
(edycja 2020).
Wydawnictwo będące przedmiotem umowy zostało opisane we wniosku o dofinansowanie złożonym
przez Wydawcę w ramach konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych o tematyce turystycznej
(edycja 2020).
§2
Oświadczenia i obowiązki wydawcy
Wydawca wykona z należytą starannością czynności objęte przedmiotem umowy zgodnie z zakresem
wniosku o dofinansowanie.
Wydawnictwo zrealizowane inaczej niż zakładano we wniosku nie będzie dofinansowane.
Wydawca zobowiązuje się do zamieszczenia na okładce publikacji logotypu Zachodniopomorskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej wraz z informacją „Publikacja współfinansowana przez
Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną”.
Wydawca przedłoży ZROT do akceptacji projekt okładki wydawnictwa i zobowiązuje się do uwzględnienia
ewentualnych poprawek i sugestii przekazanych przez ZROT.
W ramach wykonania zadania Wydawca przekaże ZROT 10 % nakładu wydawnictwa określonego we
wniosku o dofinansowanie, tj. ................. egzemplarzy oraz plik pdf. Zawierający całe wydawnictwo, który
może zostać umieszczony na stronie ZROT oraz wykorzystany w innych działaniach promocyjnych
realizowanych w Internecie przez ZROT lub jego partnerów np. (POT lub JST).
W przypadku wydania w ramach dofinansowania kilku wersji językowych wydawnictwa, Wydawca
przekaże ZROT 10 % nakładu każdej wersji językowej.
Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do treści, materiałów fotograficznych
i kartograficznych umieszczonych w dofinansowanej publikacji.

8. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko ZROT na drodze procesu o naruszenie praw
autorskich lub praw do wizerunku w związku z publikacją, Wydawca zobowiązany będzie niezwłocznie
wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić ZROT z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane
lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji
ugodowych.
9. W przypadku uchybienia przez Wydawcę obowiązkom wynikającym z niniejszej umowy, Wydawca
zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz ZROT otrzymanego dofinansowania w pełnej wysokości.
§3
Oświadczenia i obowiązki ZROT
1. W celu realizacji wydawnictwa ZROT udostępni Wydawcy logotyp ZROT w postaci pliku elektronicznego.
2. ZROT zobowiązuje się do dofinansowania zadania w kwocie .................... zł brutto (słownie
brutto........................ złotych).
3. Kwota określona w §3 ust 2. zostanie zapłacona przez ZROT na rzecz Wydawcy na podstawie faktury
VAT/rachunku/noty księgowej przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie księgowym w
terminie 14 dni od jej doręczenia, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 5, ust
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§4
Termin realizacji, odbiór zadania
1. Termin rozliczenia zadania ustala się na dzień 20 listopada 2020 r.
2. Podstawą do odbioru zadania jest złożenie w biurze ZROT nakładu wydawnictwa w ilości zgodnej z § 2 ust.
5, ust. 6;
3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zadania kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu o 5% wartości
dofinansowania za każdy dzień zwłoki.
§5
Odpowiedzialność
1. Strony wyznaczają następujące osoby wykonujące prawa i obowiązki wynikające z umowy:
a) Osoba odpowiedzialna ze strony ZROT: ........................
b) Osoba odpowiedzialna ze strony Wydawcy: ........................
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§6
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
W przypadku sporów powstałych w związku z realizacją umowy strony dążyć będą do ich polubownego
załatwienia.
W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory Strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ZROT

……………….…..…..….
Wydawca

……..………………….
ZROT

