UMOWA Nr

/2018

Zawarta w dniu ..............................r. w …................. pomiędzy:
1/ Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu działającym w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Opolu przy Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, wpisanym
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000014443 przez Sąd
Rejonowy w Opolu – VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającym NIP: 7542563619, REGON:
530512391, reprezentowanym przez:
1/Dyrektora Generalnego - Dariusza Maderę
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
2/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna każda „Stroną”,
w wyniku zapytania ofertowego nr EPS 362 – (9.1) – 4/2018 z dnia ……………..2018 r., do kwoty
30 000 EURO w sprawie usługi dotyczącej promocji projektu pn. ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu
medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
w Opolu”
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.1 Infrastruktura
ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony
zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) Zaprojektowanie spotu reklamowego na zakończenie realizacji projektu i zapewnienie
20 krotnej emisji w telewizji regionalnej (TVP3 Opole lub innej równorzędnej),
b) Opracowanie i wydruk naklejek na zakupiony sprzęt medyczny – w ilości 20 szt.,
c) Zaprojektowanie, wykonanie oraz powieszenie plakatu – 1 szt.,
d) Opracowanie i zamieszczenie ogłoszenia w prasie o rozpoczęciu realizacji projektu –1 szt.,
zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do tej umowy, zwanej dalej
„Umową”.

2.

Wszystkie materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, opatrzone zostaną logo programów
operacyjnych zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie
i znaków polityki spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień ich wykonania.
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1.

2.

§ 2.
Wartość Umowy
Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa jest
w § 1 tej Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości ..………..PLN
/brutto/, wypłacane w częściach, odpowiednio na podstawie częściowych protokołów odbioru,
o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie podane w § 2 ust. 1 powyżej tej Umowy zawiera wszystkie koszty i opłaty
związane z wykonaniem przedmiotu tej Umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie
na rzecz Zamawiającego praw autorskich, o którym mowa w § 7 tej Umowy.
§ 3.
Warunki zapłaty za przedmiot Umowy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 tej
Umowy.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie Strony odrębnego
(częściowego) protokołu odbioru, stwierdzającego niewadliwą oraz zgodną jakościowo
i ilościowo częściową realizację przedmiotu Umowy, potwierdzającego dostawę przedmiotu
Umowy w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych oraz nie zawierającego żadnych uwag
co do jakości przedmiotu tej Umowy.
Płatność za częściowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemu poprawnej faktury, wystawionej w oparciu o częściowy protokół,
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, niezawierającego
zastrzeżeń w odniesieniu do tego przedmiotu, nie pozbawia ani nie ogranicza praw
Zamawiającego do reklamacji przedmiotu Umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z tytułu rękojmi.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 tej Umowy
będzie płatne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 tego paragrafu, w formie przelewu
na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………………………………………....
Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem nieważności, uprzedniej zgody Zamawiającego nie
może dokonać przelewu na rzecz osób trzecich wynikających z tej Umowy wierzytelności.
§ 4.
Termin i warunki dostarczenia przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w wskazanych terminach:
a) zaprojektowanie spotu reklamowego na zakończenie realizacji projektu do 31.05.2019 r.,
20 emisji spotu w telewizji regionalnej w okresie od 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. - termin
zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym;
b) opracowanie i wydruk naklejek na zakupiony sprzęt medyczny - 20 szt. - do 31.12.2018 r.,
c) zaprojektowanie, wykonanie oraz powieszenie plakatu 1 szt. do 31.12.2018 r.
d) opracowanie i zamieszczenie w prasie ogłoszenia na rozpoczęcie realizacji projektu
do 31.12.2018 r.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia będącego
przedmiotem tej Umowy.
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3.

Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych
w niniejszej Umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej Umowy
lub obowiązujących przepisów prawnych.
§ 5.
Realizacja przedmiotu Umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zaprojektowania spotu reklamowego na zakończenie realizacji projektu – 1 spot + emisja
w telewizji regionalnej – łącznie 20 emisji,
Spot 30 sekund, głos zza kadru, za produkcję spotu odpowiada Wykonawca – nakręcenie
filmu w rozdzielczości Full HD. Emisja spotu reklamowego w telewizji regionalnej w czasie
najwyższej oglądalności. Zamawiający wymaga przedstawienia potwierdzenia na piśmie faktu
emisji spotu w telewizji regionalnej przez przedstawiciela telewizji regionalnej.
b) opracowanie i wydruku naklejek na zakupiony sprzęt medyczny: 20 szt. (4 x 5 cm), według
następujących warunków:
Rozmiar 4 x 5 cm – 20 szt., do wydrukowania na samoprzylepnych arkuszach wg niżej
podanego wzoru , naklejki odporne na środki myjące i dezynfekcyjne.

c) Zaprojektowanie, wykonanie oraz powieszenie plakatu – 1 szt. (63 x 44,5 cm), według
następujących warunków:
Plakat o wymiarze 63 x 44,5 cm oraz grubości min. 2 mm musi być wykonany
z materiału trwałego (PCW/PCV), gwarantującego trwałość plakatu przez min. 5 lat od
zakończenia projektu, zapewniającego jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki
poziom estetyczny plakatu. Projekt plakatu musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zamontować plakat w sposób trwały,
zapewniający bezpieczeństwo.
Plakat musi zawierać:
 nazwę beneficjenta - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu,
 tytuł projektu – Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu,
 cel projektu – Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych
oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego,
 wartość wkładu Unii Europejskiej w projekt – 211 276,00 PLN,
 zestaw logo – znaki FE, barwy RP i znak UE,
 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
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Plakat winien zostać wykonany zgodnie z „Kartą wizualizacji Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020” oraz z „Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znaków polityki spójności na lata 2014-2020” aktualnych na dzień jego
wykonania
d) opracowanie i zamieszczenia w prasie (dzienniku regionalnym) ogłoszenia na rozpoczęcie
realizacji projektu 18,5 cm x 15 cm (± 2 cm), druk w kolorze, przy czym Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o dacie ukazania się ogłoszenia w gazecie i dostarczy 1 egz.
gazety z ogłoszeniem.
§ 6.
Częściowe odbiory przedmiotu Umowy
1.

2.

3.

Odbiór poszczególnych części zamówienia będącego przedmiotem tej Umowy odbywać się
będzie zgodnie z odrębnymi (częściowymi) protokołami odbioru, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c do tej Umowy.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego będą usunięte niezwłocznie przez Wykonawcę,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7.
Prawa autorskie
1.

W każdym przypadku, gdy w ramach zawarcia lub realizacji przez Wykonawcę niniejszej Umowy
powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w tym w szczególności spot, naklejki, plakat i ogłoszenie, o których mowa w § 1 ust. 1 tej
Umowy, w każdej ich postaci, w tym stadialnej, elementy lub części projektów (prac), powstałe
w związku z realizacją przedmiotu Umowy, zwane dalej łącznie lub każdy z osobna „Utworem”
(lub w liczbie mnogiej – „Utworami”), wtedy, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy,
Wykonawca - z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego danego Utworu, a w przypadku, gdy
ze względu na charakter danego Utworu nie następuje przyjęcie tego Utworu przez
Zmawiającego, wówczas z chwilą stworzenia tego Utworu – przenosi bezwarunkowo oraz bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych (na cały świat), oraz bez względu na cel
rozpowszechniania Utworów, w ramach Wynagrodzenia przewidzianego w niniejszej Umowie,
na Zamawiającego, przysługujące Wykonawcy do Utworu autorskie prawa majątkowe oraz
prawa pokrewne i prawa zależne w zakresie wykorzystania tego Utworu w całości i we
fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji,
obejmujących w szczególności prawo Zamawiającego do:
a) wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania Utworów wszelkimi technikami, w tym techniką
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez
dokonywanie zapisu na nośnikach analogowych i cyfrowych, wytworzenia określoną techniką
nieograniczonej liczby egzemplarzy zawierających Utwór, w tym techniką drukarską,
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2.

3.

4.

poligraficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, informatyczną,
audiowizualną, analogową, wprowadzenia do pamięci komputera i serwerów sieci
komputerowych, także ogólnie dostępnych takich jak Internet, sieci telekomunikacyjnych
i udostępniania ich użytkownikom takiej sieci,
b) publicznego odtworzenia, wystawienia, remitowania, udostępniania Utworów w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do Nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
c) wprowadzania egzemplarzy Utworów do obrotu, w tym użyczenie lub najem oryginału
Utworów albo Ich egzemplarzy, obrotu oryginałem Utworu lub egzemplarzami,
na których egzemplarz utrwalono, sprzedaży, dzierżawy Utworu lub Jego egzemplarzy,
wprowadzenia do obrotu nośników wszelkiego rodzaju zapisów Utworu (przykładowo CD,
DVD, pendrive)
d) rozpowszechniania Utworów w całości lub w częściach, samodzielnie lub w projektach
(pracach) innych podmiotów, a także w połączeniu z projektami (pracami) innych
podmiotów, publicznego (na całym świecie) wykonania, wystawiania, wyświetlania,
ekspozycji, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, retransmitowania w jakikolwiek
sposób, jakąkolwiek techniką i w jakiejkolwiek formie, zezwalania, na zasadzie wyłączności,
na równoczesne i integralne nadawanie dowolną techniką przez inne organizacje radiowe
i telewizyjne (w nieograniczonej ilości nadań), udostępniania bez ograniczeń ilościowych
użytkownikom sieci komputerowych i telekomunikacyjnych na całym świecie oraz przesyłania
pomiędzy serwerami i użytkownikami takich sieci wszelkimi środkami przekazu i transmisji,
publicznego udostępniania Utworu – zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym
w ramach prezentacji i konferencji, używania Utworu we wszystkich formach reklamy, w tym
także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazywania, włączając przekaz
satelitarny, eksponowania Utworu w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług,
umieszczania Utworu na stronie internetowej, lub w inny sposób w Internecie, a także innego
publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, wprowadzania ulepszeń, usuwania lub
dodawania poszczególnych elementów, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych
zmian Utworów lub Ich elementów,
f) zwielokrotniania i zmiany kodu źródłowego lub tłumaczenia jego formy.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również przeniesienie
na Zamawiającego wyłącznego prawa do:
a) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez inne osoby,
b) przenoszenia praw nabytych na podstawie niniejszej Umowy na inne osoby,
c) udzielania jakichkolwiek licencji na korzystanie z Utworów.
W zakresie określonym w ust. 1 tego paragrafu Zamawiający ma prawo rozpowszechniać,
korzystać i wykorzystywać utwory zależne powstałe na bazie Utworu. Wykonawca oświadcza, że
Zamawiający ma prawo wprowadzania wszelkich zmian do Utworu, również takich, które mają
istotne znaczenie dla integralności i całokształtu Utworu, a następnie korzystania,
rozpowszechniania i wykorzystywania tak powstałych utworów zależnych.
Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (wraz
z prawami zależnymi), o których mowa w tej Umowie dotyczy zarówno Utworów, które
już powstały w związku z zawarciem lub realizacją celu tej Umowy, jak i wszystkich Utworów,
które powstaną na bazie tej Umowy w przyszłości, w okresie Jej trwania, w związku z realizacją
Jej celu – bez względu na miejsce Ich powstania oraz narzędzi i środków użytych w procesie Ich
powstawania.
Przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych (wraz
z prawami zależnymi), o których mowa w tej Umowie, następuje bez ograniczeń czasowych
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i terytorialnych (a przeniesienie praw autorskich i praw zależnych dotyczy możliwości
wykorzystywania Utworów na całym świecie).
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania w Jego imieniu o pierwszym
publicznym rozpowszechnieniu poszczególnych Utworów.
6. Strony postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworów oraz praw uzyskanych
przez Zamawiającego w wykonaniu Umowy, Utwory te mogą być udostępniane anonimowo,
co oznacza, że Zamawiający lub inna osoba przez Niego upoważniona może nie oznaczać
Utworów jako pochodzących od Wykonawcy.
7. Zamawiający ma prawo do przenoszenia autorskich praw majątkowych i innych praw
pokrewnych, w tym praw zależnych do Utworu na osoby trzecie, bez konieczności uzyskiwania
odrębnej zgody Wykonawcy i bez obowiązku zapłaty z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.
8. Wynagrodzenie, określone w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje również wynagrodzenie
za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i praw
pokrewnych do Utworów oraz za przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do tych Utworów, co Wykonawca niniejszym potwierdza i zrzeka się prawa
do żądania dalszego wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawcy nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie za korzystanie z jakiegokolwiek Utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
9. Strony zgodnie postanawiają, że na mocy niniejszej Umowy nastąpi zarówno przeniesienie
własności egzemplarzy Utworów, jak i przejście autorskich praw majątkowych do Utworów.
10. Wykonawca oświadcza, że Utwory są wynikiem oryginalnej twórczości powstałej w związku
z realizacją przedmiotu Umowy, przysługują Mu wyłączne prawa autorskie oraz prawa własności
przemysłowej do Utworów, nie zostały one zajęte i może nimi rozporządzać w zakresie
niezbędnym do wykonania tej Umowy, jak również, że Utwory nie naruszają jakichkolwiek praw
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności
przemysłowej ani dóbr osobistych, w tym praw do wizerunku, a także, że prawa autorskie
do Utworów nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a przeniesienie
majątkowych praw autorskich do Utworów na podstawie tej Umowy nie naruszy jakichkolwiek
praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią lub
osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami lub podjęcia przeciwko Zamawiającemu przez
tę osobę lub te osoby innych działań w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego praw
autorskich przeniesionych na Jego rzecz lub zapewnionych Jemu na mocy tej Umowy, wtedy
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od obowiązku świadczenia na rzecz
tej osoby trzeciej lub tych osób trzecich. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego
jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych z dochodzeniem przeciwko Niemu przez osobę
trzecią lub osoby trzecie roszczeń związanych z przedmiotem lub postanowieniami tej Umowy,
wtedy Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty
i wydatki z tego wynikłe.
§ 8.
Zmiany postanowień Umowy
Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej zachowanej przez obie Strony, pod
rygorem nieważności.
§ 9.
Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy
1.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne:
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2.

3.

a) za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 tej Umowy
w wysokości 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 tej Umowy,
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 tej Umowy,
c) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia wskazanego
w § 2 ust. 1 tej Umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych prawa cywilnego
odszkodowania ponad zastrzeżoną karę umowną, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiającemu przysługuje możliwość potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 10.
Dochodzenie roszczeń

1.
2.

W przypadku sporu związanego z zawarciem lub wykonaniem Umowy, Strony postarają się
załatwić go polubownie.
Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia w drodze polubownej, spór zostanie poddany
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11.
Postanowienia końcowe.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu częściowego wykonania Umowy.
3. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy
prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór protokołu odbioru nr 2, nr 2a, nr 2b, nr 2c

Wykonawca:

Zamawiający:
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Załącznik nr 2 do umowy
nr ......../2018

PROTOKÓŁ ODBIORU
Rodzaj zamówienia

Zaprojektowanie spotu
reklamowego + emisja spotu
reklamowego w telewizji
regionalnej – 20 emisji

Wykonawca :

Ilość
szt.

Termin realizacji

Data potwierdzenie
odbioru

1

Zamawiający :
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Załącznik nr 2a do umowy
nr ........./2018

PROTOKÓŁ ODBIORU

Rodzaj zamówienia

Ilość
szt.

Opracowanie i wydruk naklejek na
zakupiony sprzęt medyczny

20

Wykonawca :

Termin realizacji

Data potwierdzenie
odbioru

Zamawiający :
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Załącznik nr 2 b do umowy
nr ........./2018

PROTOKÓŁ ODBIORU
Rodzaj zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie oraz
powieszenie plakatu

Wykonawca :

Ilość
szt.

Termin realizacji

Data potwierdzenie
odbioru

1

Zamawiający :
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Załącznik nr 2 c do umowy
nr ...../2018

PROTOKÓŁ ODBIORU

Rodzaj zamówienia

Opracowanie i zamieszczenie
w prasie ogłoszenia o rozpoczęciu
realizacji projektu

Wykonawca :

Ilość
szt.

Termin realizacji

Data potwierdzenie
odbioru

1

Zamawiający :
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