
OGÓNOPIOLSKI SYSTEM REGIONALNEJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ

UMOWA Nr PPF.0541.3.2019 

zawarta w dniu 11 marca 2019r. pomiędzy
Miastem Garwolin z siedzibą w Garwolinie przy ul. Staszica 15, NIP 826 219 77 98,
reprezentowanym przez Marzenę Świecżak - Burmistrza Miasta Garwolina, zwanym
w dalszej części umowy "Miastem", a
Sport-Premium Sp. z 0.0. z siedzibą w 02-490 Warszawie przy ulicy Denarowej 25,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000112027, NIP 522-22-
57-417, o kapitale zakładowym 150 000 złotych,
reprezentowaną przez Dariusza Bajer - Prezesa Zarządu,
zwaną dalej .Sport-Premlum''.

§ 1. 
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja systemu umożliwiającego wymianę
informacji pomiędzy władzami samorządowymi a społecznością miasta, jak
również promowanie lokalnych przedsiębiorców.

2. W celu realizacji przedmiotu umowy Sport-Premium przekazuje Gablotę
Informacyjną, która zostanie umieszczona w Garwolinie przy ul. Staszica -
naprzeciwko budynku Urzędu Miasta.

3. Gablota zawiera powierzchnię ekspozycyjną przeznaczoną na zamieszczanie
ogłoszeń i informacji Miasta oraz wydruk z modułami promocyjno-informacyjnymi
przedsiębiorców.

4. Miasto udostępni nieodpłatnie teren pod Gablotę.
5. Pozyskiwanie i przyjmowanie zleceń od podmiotów zainteresowanych

zamieszczeniem promocji lub informacji na wydruku, opracowanie formy
graficznej, wykonanie oraz wymiana powierzchni ekspozycyjnej z wydrukiem
należy do Sport-Premium.

6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem, wyprodukowaniem, dostawą,
zainstalowaniem, naprawami oraz konserwacją Gablot powierzchni
ekspozycyjnych z wydrukiem pokrywa Sport-Premium.

§ 2. 
Obowiązki Sport-Premium

1. Sport-Premium utrzymuje Gablotę w miejscu wskazanym w §1 ust.2 umowy.
2. Sport-Premium zobowiązuje się do wymiany na swój koszt uszkodzonych części

Gabloty po zgłoszeniu takiej konieczności przez Miasto.
3. W sytuacji stwierdzenia przez Sport-Premium zużycia Gabloty, zostanie ona

wymieniona na nową lub zmodernizowaną.
4. Sport-Premium dostarczy, wymieni powierzchnię ekspozycyjną z wydrukiem oraz

dokona konserwacji Gabloty na własny koszt po każdej zrealizowanej edycji.
5. Sport-Premium zobowiązuje się nie zamieszczać w Gablocie modułów

związanych bezpośrednio z wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi i innymi
używkami, agencjami towarzyskimi oraz innych ogłoszeń zawierających treści
naruszające dobre obyczaje.

6. Sport-Premium zamieści w ogólnopolskim branżowym portalu indexfirm.pl dane
adresowe Urzędu.
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§ 3. 
Czynności Miasta

1. Miasto dokonuje formalnego udostępnienia miejsca i przyłączenia Gabloty do
instalacji elektrycznej w celu oświetlenia powierzchni ekspozycyjnej

2. Miasto niezwłocznie poinformuje Sport-Premium o uszkodzeniu Gablot, celem
realizacji zapisu §2 ust.2 umowy.

3. Miasto zobowiązuje się nie zamieszczać w Gablocie Informacyjnej ogłoszeń osób
trzecich.

4. Miasto umieści na swojej internetowej stronie aktywny link do strony indexfirm.pl
która jest własnością Sport-Premium.

§4
List intencyjny

Sport-Premium otrzyma od Urzędu list intencyjny w celu przedstawiania go
zainteresowanym przedsiębiorcom chcącym umieścić swoje informacje lub promocje
w Gablocie.

§5
Czas trwania umowy '-....-

1. Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia na czas określony do dnia 31 grudnia
2021 roku.

2. W sytuacji naruszenia przez Sport-Premium § 2 niniejszej umowy Miasto ma
prawo do jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

3. O ile Sport-Premium nie uda się pozyskać co najmniej ośmiu zleceniodawców
zainteresowanych zamieszczaniem w Gablotach ogłoszeń własnych, to wówczas
Sport-Premium ma prawo do odstąpienia od umowy bez roszczeń ze strony
Miasta.

§6
Postanowienia końcowe

1. W sytuacji odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej umowy Sport-Premium
zobowiązane jest do demontażu i zabrania Gabloty na własny koszt.

2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Miasta.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ulegają przeniesieniu

na następców prawnych stron niniejszej umowy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze

stron. Strony zgodnie potwierdzają poniższym podpisem, że są upoważnione do
zawarcia niniejszej

dr 'zena Świeczak
Miasto Garwolin
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