Załącznik nr 3
UMOWA
realizowana w ramach projektu pn. ………………..
Zawarta dnia …………………………………………………… w …………………………………………………………………
pomiędzy:
………………………..
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną/ym dalej Wykonawcą.
§1. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji czynności wymienione w §2 związane
z zewnętrznym wsparciem w zarządzaniu projektem pn. Save Rural Retail (akronim: SARURE)
realizowanego w ramach INTERREG EUROPA.
§2. SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE
Obowiązki Wykonawcy obejmują:
1. Udział w spotkaniu kick-off meeting w Hiszpanii (w tym pokrycie przez Wykonawcę wszelkich
kosztów związanych z udziałem w spotkaniu, w tym kosztów podróży i zakwaterowania), które
odbędzie się we wrześniu 2018 roku (dokładne miejsce oraz termin będą znane w późniejszym
terminie).
2. Udzielanie wsparcia i aktualnych informacji w języku polskim w zakresie specyficznych reguł i
procedur dotyczących realizacji projektu w oparciu o obowiązujące wytyczne Programu INTERREG
Europa 2014-2020 oraz wytyczne krajowe.
3. Dokument z propozycją ustanowienia wewnętrznego systemu zarządzania i monitorowania
projektem na poziomie partnera (dokument w języku angielskim lub w języku polskim).
4. Wsparcie w przygotowaniu pierwszego 6-miesięcznego raportu postępu projektu na poziomie
partnera w języku angielskim dla partnera wiodącego: przygotowanie opisu postępu oraz
zrealizowanych działań w języku angielskim. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający dostarczy
wymagane informacje dotyczące zrealizowanych działań w języku polskim. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wytyczne dotyczące wypełnienia części finansowej raportu oraz zaoferuje wsparcie
w zakresie przetłumaczenia części finansowej raportu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wsparcie nie
obejmuje zadań związanych z księgowością oraz przygotowaniem dokumentów w języku polskim do
rozliczenia projektu w Polsce (np. dokumenty związane z rozliczeniem kosztów osobowych w
projekcie).
5. Wytyczne w zakresie przygotowania kolejnych raportów 6-miesięcznych (język angielski lub język
polski).
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6. Weryfikacja pozostałych 6-miesięcznych raportów częściowych w fazie 1 na podstawie informacji
otrzymanych od Zamawiającego w zakresie poprawności merytorycznej oraz językowej.
7. Kontakt z Partnerem Wiodącym projektu w Hiszpanii, jeśli zaistnieje taka potrzeba w przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w projekcie po stronie Zamawiającego.
§3. TERMINY
Wykonawca zrealizuje czynności opisane w §2 w następujących terminach: od dnia podpisania umowy
do dnia 30.11.2022.

1.
2.

3.
4.

5.

§4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za poprawne wykonanie czynności opisanych w §2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości: ……………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………… zł) brutto.
Rozliczenie za świadczenie usługi będzie się odbywać w oparciu o faktury częściowe wystawiane za
6-miesięczne okresy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, zawiera wszystkie ponoszone przez Zleceniobiorcę
koszty realizacji przedmiotu Umowy.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/faktur za zrealizowanie przedmiotu Umowy
jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony Umowy protokół odbioru części przedmiotu
Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, będzie płatne przez Zamawiającego w terminie 30 dni
od otrzymania przez niego prawidłowej pod względem formalno-rachunkowym faktury, na konto
wskazane na fakturze.

§6. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzoną pracę z należytą starannością, według
najlepszej wiedzy i umiejętności zawodowych.
2. Bez pisemnej zgody Wykonawcy Zamawiający nie może rozporządzać, rozpowszechniać,
udostępniać ani wykorzystać w przyszłości w jakikolwiek sposób ewentualnych utworów
stworzonych przez Wykonawcę, a wchodzących w skład dokumentacji projektowej, o której mowa
w §2.
§7. POUFNOŚĆ
1. Wykonawca jest zobowiązany zachować poufność, co oznacza, że bez wcześniejszej, pisemnej
pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie będzie ujawniać osobom trzecim ani
wykorzystywać lub powielać danych poufnych w jakimkolwiek celu innym niż opracowanie
dokumentów wewnętrznych. Danymi poufnymi są w szczególności wszelkie materiały, dane,
treści, koncepcje, teksty itp. przekazane Wykonawcy niezależnie od formy ich przekazania, w tym
pisemnej, elektronicznej, graficznej.
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2. Obowiązki, o których mowa w punkcie poprzedzającym, wiążą Wykonawcę zarówno w trakcie
wykonywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, bez ograniczenia w czasie. Obowiązki te nie
dotyczą:
a. informacji dostępnych publicznie;
b. informacji, których ujawnienia może zażądać lub wymagać właściwy organ na podstawie
przepisów prawa. W takim wypadku Wykonawca obowiązany jest do uprzedniego:
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania oraz
skonsultowania z Zamawiającym kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w
celu odrzucenia bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania lub innych środków prawnych.
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową, a dotyczących jej przedmiotu, stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………
Zamawiający

………………………………………………
Wykonawca
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