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Umowa nr DA.271.2. ….….... .2022 

o wykonanie świadczeń promocyjnych 

 (ZP.0610.000.2022) 

zawarta w dniu ……... .00.2022 roku pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Centrum 

Informacyjnym Lasów Państwowych, z siedzibą w 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127,  

NIP: 526-21-65-963, reprezentowanym przez Kierownika Wydziału Administracji  

– Imię Nazwisko, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 0 (D.016.00.2022)  

z 0 miesiąc 2022 r.; zwanym w dalszej części CILP, 

a 

Nazwa Podmiotu Składającego Wniosek, z siedzibą w 00-00 Nazwa miejscowości, 

ul. Nazwa ulicy 00, NIP: 000-00-00-000, REGON: 000000000, KRS: 0000000000, 

reprezentowanym przez Funkcja – Imię Nazwisko – na podstawie; zwanym w dalszej części 

Uczestnikiem. 

 

CILP i Uczestnik będą określani w dalszej części również jako Strona lub łącznie  

jako Strony. 

 

Na podstawie Regulaminu Konkursu Lasów Państwowych pn. „Drewno jest z lasu”, Komisja 

konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych dokonała 

wyboru wniosku Uczestnika z siedzibą w Nazwa miejscowości. Wobec powyższego, Strony 

zawierają niniejszą umowę celem podjęcia działań promocyjnych, mających na celu: 

promowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, promowanie 

gospodarczej funkcji lasu oraz polskiego modelu prowadzenia trwale zrównoważonej  

i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a także promowanie drewna jako naturalnego, w pełni 

odnawialnego i ekologicznego surowca, w tym promowanie architektury drewnianej. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest promocja Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe, gospodarczej funkcji lasu, polskiego modelu prowadzenia trwale 

zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej jako naturalnego, w pełni 

odnawialnego i ekologicznego surowca, w tym promowanie architektury drewnianej  przez 

Uczestnika. 

2. Uczestnik oświadcza, że akceptuje Regulamin Konkursu Lasów Państwowych pn. 

„Drewno jest z lasu” oraz, że spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie opisane w 

Regulaminie.  

3. Promocja drewna oraz architektury drewnianej przez Uczestnika nastąpi poprzez: 
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1) … 

2) … 

3) … 

3. Uczestnik zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji potwierdzającej wykonane 

działania promocyjne i przekazanie tejże dokumentacji do CILP na następujące adresy 

poczty elektronicznej: konkurs.drewno@cilp.lasy.gov.pl oraz sekretariat@cilp.lasy.gov.pl. 

4. Współpraca, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy 

i potrwa do 00 miesiąc 2022 roku. 

5. Niezależnie od zapisów ujętych w ust. 3 i 4, CILP zastrzega prawo do weryfikacji podjętych  

przez Uczestnika działań promocyjnych, poprzez m.in.: 

1) wizytację miejsca położenia obiektu wskazanego we wniosku konkursowym; 

2) weryfikację przedłożonej przez Uczestnika dokumentacji. 

6. Uczestnik oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do dokumentacji,  

o której mowa w ust. 3 powyżej, którymi CILP (w ramach udzielonej niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji) będzie mógł rozporządzać  

na następujących polach eksploatacji:  

1) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci trwałej komputera; 

2) wprowadzanie do Internetu; 

3) wykorzystywanie w czasopismach wydawanych przez CILP; 

4) wykorzystywanie w innych materiałach promocyjnych Lasów Państwowych; 

5) rozpowszechnianie w celach informacyjnych. 

 

§ 2 

1. Uczestnik podpisując niniejszą Umowę zobowiązuje  

się do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania obiektu wskazanego  

we wniosku konkursowym ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem  

jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. 

2. Uczestnik zobowiązany jest w do: 

1) umieszczenia w widocznym miejscu logo Lasów Państwowych, w sposób zgodny  

z Księgą Identyfikacji Wizualnej Lasów Państwowych (dostępną na stronie internetowej 

Lasów Państwowych, adres: www.lasy.gov.pl) wraz z hasłem promocyjnym konkursu: 

„Drewno jest z lasu” oraz informacją o dofinansowaniu działania objętego wnioskiem 

konkursowym ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor 

Generalny Lasów Państwowych i wskazaniem kwoty otrzymanego dofinansowania; 

2) umieszczenia na obiekcie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wskazanego  

we wniosku konkursowym tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej lub tabliczki i/lub 

naklejki informacyjnej, których wzór, określenie umiejscowienia i dane techniczne 

stanowią załącznik do niniejszej Umowy. 
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§ 3 

1. Za wykonane działania promocyjne określone w § 1, CILP zapłaci na rzecz Uczestnika 

kwotę 000.000 zł (słownie: kwota tysięcy złotych) netto + należny podatek VAT.  

2. Zapłata kwoty nastąpi po ukończeniu działań określonych w § 1 i przesłaniu do CILP 

pisemnego sprawozdania wraz z dokumentacją potwierdzającą wykonanie działań 

określonych w § 1, uzupełnioną także o stosowną dokumentację fotograficzną,  

na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Uczestnika, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze.  

3. Termin zapłaty: 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury oraz pisemnego 

sprawozdania wraz z dokumentacją wskazaną w ust. 2.  

 

§ 4 

1. CILP oświadcza, że posiada konto na platformie do elektronicznego fakturowania (PEF), 

zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j. w: Dz. U. z 2020 poz. 1666). 

2. W przypadku wyboru ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Uczestnik prześle fakturę 

na następujący adres CILP na Platformie Elektronicznego Fakturowania: PEPPOL 

5262165963, nazwa skrzynki Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. 

3. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 

wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury na PEF. 

 

§ 5 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie Umowy  

w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe  

do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, powódź, blokady komunikacyjne 

o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli  

lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację 

poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań 

wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu 

usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania  

z powodu siły wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą. 

2. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje inne 

wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne porozumienia lub umowy zawarte  

w przedmiocie niniejszej Umowy. 
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§ 6 

1. Osobą do kontaktów roboczych związanych z właściwą realizacją postanowień niniejszej 

umowy z ramienia CILP jest Imię Nazwisko, e-mail: imię.nazwisko@cilp.lasy.gov.pl, 

tel. (kom.) +48 000 000 000. 

2. Osobą do kontaktów roboczych związanych z właściwą realizacją postanowień niniejszej 

umowy z ramienia KS jest Imię Nazwisko, e-mail: imię.nazwisko@nazwaserwera.pl, 

tel. (kom.) +48 000 000 000. 

3. Strony wskazują również następujące dane właściwe do dokonywania doręczeń oraz 

fakturowania w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy: 

1) CILP: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 

Warszawa, NIP: 526-21-65-963; 

2) KS: Nazwa podmiotu, ul. Nazwa 0, 00-000 Miejscowość, NIP: 000-00-00-000, REGON: 

000000000. 

 

§ 7 

Uczestnik oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę techniczną  

oraz organizacyjną, umiejętności i kwalifikacje do wykonania zadań wskazanych w § 1. 

 

§ 8 

Uczestnik zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w realizacji na rzecz CILP 

zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Uczestnik nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania zgody CILP. 

2. Mocą niniejszej umowy Strony zobowiązują się do realizacji szeroko pojętej wspólnej 

polityki komunikacyjnej, wykluczającej działania na szkodę którejkolwiek ze Stron  

z osobna lub Stron łącznie, przy czym przez działania lub zaniechania na szkodę CILP 

należy rozumieć działania lub zaniechania na szkodę Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań pozostających  

w sprzeczności z misją i wizerunkiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe. 

 

 § 10  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, za zgodą obu Stron,  

pod rygorem nieważności. 
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§ 11 

Ewentualne spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 

negocjacji. Jeżeli spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji, ostateczne 

rozstrzygnięcie zostanie wydane wówczas przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CILP. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla każdej ze Stron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ………………………………………                              …….……..…………………………… 
                Uczestnik        CILP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


