
Umowa o świadczenie usług promocyjnych
zawarta w dniu 01.06.2021 r. w Kielcach

pomiędzy:
Powiatem Kieleckim - Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. 

Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, o numerze NIP 959-16-45-790,

reprezentowanym przez:

1. Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego
2. Tomasza Plebana - Wicestarostę
przy kontrasygnacie

Anny Moskwy - Skarbnika Powiatu
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

CKinfo Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy, ul. Polna 1A, 26-026 Morawica, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 

0000675754, o numerze NIP: 657292898, z kapitałem zakładowym w kwocie 5000zł

Reprezentowaną przez:

1. Bartosza Kruka - Członka Zarządu

2. Agnieszkę Olech - Członka Zarządu

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” lub „Stroną”

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych, płatne Dział 750, Rozdział 75075, Paragraf 4300.

o następującej treści:

§1
Oświadczenia Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca oświadcza, że prowadzi portal internetowy  

o charakterze informacyjno-promocyjnym.

ckinfo.pl

2. Zleceniobiorca oświadcza, że treści zamieszczane na portalu  mają charakter 

relacji z aktualnych wydarzeń w miastach, gminach i powiatach województwa 

świętokrzyskiego w szczególności o tematyce gospodarczej, kulturalnej, politycznej, 

edukacyjnej, sportowej i społecznej.

ckinfo.pl

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zamieszczane na portalu  materiały:ckinfo.pl



a. pochodzą z portali internetowych miast, gmin i powiatów województwa 

świętokrzyskiego oraz innych instytucji,

b. stanowią utwory, o których mowa w art. 1 Ustawa o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) 

i są tworzone przez prowadzących portal ,ckinfo.pl

c. proste informacje prasowe, nie są objęte prawem autorskim zgodnie 

z art. 4 pkt. 4 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tj. 

Dz.U. z2019r. Poz. 1231 z późn. zm.).

4. Zleceniobiorca oświadcza, że treści zamieszczane na portalu  nie naruszają 

praw osób trzecich oraz, że tam, gdzie to wymagane uzyskały niezbędne zgody w 

szczególności w zakresie prawa autorskiego.

ckinfo.pl

5. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą 

i doświadczeniem do wykonania niniejszej umowy.

6. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał obowiązki wynikające 

z niniejszej umowy, wykorzystując całą swoją wiedzę profesjonalną.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się także do promocji treści zamieszczanych na portalu za 

pośrednictwem mediów społecznościowych.

§2
Oświadczenia Zamawiającego

1. Zamawiający oświadcza, że prowadzi stronę internetową powiatu kieleckiego pod 

adresem  na której publikuje utwory (treści) o tematyce gospodarczej, 

kulturalnej, politycznej, edukacyjnej, sportowej i społecznej dotyczącej powiatu.

www.powiat.kielce.pl

2. Zamawiający oświadcza, że materiały zamieszczane na stronie internetowej, o której 

mowa w ust. 1 nie naruszają praw osób trzecich.

3. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

materiałów, o których mowa w ust 2 w celach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy szczegółowo opisanego w § 3.

§3 
Przedmiot umowy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługi polegające 

na:



a. publikowaniu na portalu  treści zamieszczanych na stronie internetowej 

Zamawiającego w celu rozpowszechnienia tych informacji i kreowania pozytywnego 

wizerunku Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem podania źródła pochodzenia informacji wraz z 

treścią „Informacja pochodzi ze strony www.powiat.kielce.pl”.

ckinfo.pl

b. tworzeniu utworów w szczególności o tematyce gospodarczej, kulturalnej, politycznej, 

edukacyjnej, sportowej i społecznej dotyczących działalności Zamawiającego 

i wydarzeń w powiecie w celu rozpowszechniania tych informacji i kreowania pozytywnego 

wizerunku Zamawiającego.

c. tworzeniu utworów (filmów) o charakterze promocyjnym dotyczących działalności 

Zamawiającego w szczególności w obszarach, o których mowa w pkt. b w celu 

rozpowszechniania tych informacji i kreowania pozytywnego wizerunku Zamawiającego.

2. Utwory, o których mowa w ust. 1 pkt. b) i c) będą przeznaczone do 

rozpowszechniania przez Zleceniobiorcę na stronie internetowej  oraz fanpagu 

 w medium społecznościowym Facebook.

ckinfo.pl

ckinfo.pl

3. Zleceniobiorca w ramach współpracy bezpłatnie udostępni utwory, o których mowa 

w § 3 ust. 1 pkt. b) c) do wykorzystania przez Zamawiającego we własnych nośnikach 

informacji m.in.: strona internetowa, facebook, wydawnictwa własne i inne oraz zapewnia, iż 

nie narusza to praw osób trzecich.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zadania:

a. w zakresie § ust.l pkt. a) - 30 publikacji miesięcznie,

b. w zakresie § ust.l pkt. b) - 11 publikacji miesięcznie,

c. w zakresie § ust. 1 pkt. c) - 2 utworów (filmów) miesięcznie,

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zagwarantowania promocji treści artykułów na 

stronie portalu  i wynikającej z tego określonej ilości wejść w dany artykuł 

(2 tys. wejść miesięcznie).

ckinfo.pl

§4
Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01-06-2021 r. do 31-12-2021 r.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

miesięczne w kwocie 1250 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).



2. Podstawą do wystawienia faktury jest raport wykonanej usługi zawierającej materiał 

publikowany na rzecz Zamawiającego wraz z informacją dotyczącą ilości wejść 

użytkowników z wyników naturalnych SEO, spełniający wymagania określone w §3 ust. 5.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany 

w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT, 

zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca:
Powiat Kielecki

Ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

NIP 959-16-45-790

Odbiorca (Płatnik):
Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

4. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
Kary umowne

1. Strony zgodnie ustalają, że za nie wykonanie każdej z czynności, o której mowa 

w § 3 ust.4 pkt. a) b) c) Zleceniobiorca zapłaci kwotę 50zł brutto (słownie pięćdziesiąt złoty) 
za każdą niewykonaną czynność.

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia.

3. Łączna wartość miesięcznych kar umownych nie może przekroczyć 30% 

miesięcznego wynagrodzenia brutto.

§7 
Rozwiązanie umowy

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia.

2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy druga Strona 

w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy.



§8
Odstąpienie od umowy

Przewiduje się następujące okoliczności odstąpienia od umowy:

1. Kiedy Zleceniobiorca nie wykaże wymaganej liczby wejść określonych w §3 ust. 5.

2. Jeżeli dwukrotnie Zleceniobiorca nie zrealizował choćby jednej usługi określonej §3 

ust. 4.

3. Jeżeli Zleceniobiorca zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

4. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach, o których mowa 

§ 8 ust. 1-4, w terminie 30 dni, od daty podjęcia wiedzy o tych okolicznościach.

§9
Poufność

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej 

Umowy będą traktowane jako poufne.

2. Zwolnienie z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji jest 

dopuszczalne jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem 

jakichkolwiek informacji poufnych Strona obowiązana do ujawnienia będzie zobowiązana do 

natychmiastowego poinformowania drugiej Strony.

3. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie zachowania w poufności wszelkich 

informacji związanych z niniejszą umową obowiązuje od momentu jej podpisania.

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Stronach także 

po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu.

§10
Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będą rozstrzygane polubownie, 

a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny 

w Kielcach.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron.

5. Ustala się, iż osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu Zamawiającego będzie 

Agnieszka Madetko, telefon kontaktowy 41 200 13 92, e-mail: .madetko.a@powiat.kielce.pl

6. Ustala się, iż osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu Zleceniobiorcy będzie 

Agnieszka Olech, telefon kontaktowy 534 665 285, e-mail: .olechredaktor@gmail.com

Zamawiający

ckinfo.pl kontakt@ckinfo.pl

Zleceniobiorca

SKARBNIK

Annw Moskwa


