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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 02/RPO/LU/2017 - Wzór umowy 

Projekt Własna firma szansą na sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  
realizowany przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w Partnerstwie z Korporacja VIP Sp. z o.o., na podstawie  

Umowy nr 36/RPLU.09.03.00-06-0085/16-00 zawartej z Województwem Lubelskim 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  

 

Umowa Nr ………………………… 

zawarta w dniu  ……………….. r. w …………………… 

pomiędzy: 

Pawłem Zającem, Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając z siedzibą w Rzeszowie, ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów, 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8131002593,  

REGON: 690295430 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………….……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………….……………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie wyboru oferty dotyczącej Zapytania ofertowego  

nr 02/RPO/LU/2017 z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Wprowadza się następujące definicje i pojęcia: 

Grupa docelowa Projektu: 

Grupą docelową są osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. Lubelskiego (zamieszkujące 

województwo lubelskie w rozumieniu Kodeksu cywilnego) pozostające bez pracy, zarejestrowane u urzędzie 

pracy jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność 

adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 

projektu. Wyżej wymienione  osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: 

- osoby o niskich kwalifikacjach, 
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- kobiety. 

Uczestnik projektu – osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie  

z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa i skorzysta ze wsparcia przewidzianego w 

Projekcie, należąca do grupy docelowej projektu. 

Usługa – doradztwo indywidualne 

Projekt – projekt Własna firma szansą na sukces, realizowany przez Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając 

w Partnerstwie z Korporacja VIP Sp. z o.o.,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Nr umowy 

36/RPLU.09.03.00-06-0085/16-00  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest usługa doradztwa indywidualnego z zakresu sporządzania biznesplanu, która 
będzie wykonywana w ramach Projektu pn. Własna firma szansą na sukces współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 
 

Ilekroć w dalszej części zapytania będzie mowa o doradztwie lub doradztwie indywidualnym należy przez 

to rozumieć doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania biznesplanu. 

1. Odbiorcy usługi: 

Odbiorcy usługi to: …………… osób - Uczestników Projektu skierowanych przez Zamawiającego do odbycia 

doradztwa indywidualnego.  

2. Zakres usługi: 

Przeprowadzenie …………. godzin doradztwa indywidualnego dla ………..  uczestników projektu Własna firma 

szansą na sukces, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą. Średnio 13 godzin doradztwa na jednego 

Uczestnika Projektu. 

W projekcie założono się średnio 14 godz. doradztwa na osobę z czego minimum 1 godzinę na osobę 

przeprowadzi Zamawiający. Wymiar godzinowy doradztwa przypadający na danego uczestnika projektu 

będzie uzależniony od wyników rozmowy doradcy zawodowego na etapie rekrutacji, który wskaże stopień 

znajomości tematyki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Dla osób 

na poziomie podstawowym przewiduje się średnio 14 godzin (lecz nie mniej niż 8 godzin). Dla osób na 

poziomie średniozaawansowanym to średnio 10 godz. na osobę (nie mniej niż 6 godzin). W projekcie 

założono że zdecydowana większość uczestników to będą osoby nie posiadające tego typu wiedzy, dlatego 

założono średnio 14 godzin na osobę. 

Uczestnicy projektu wezmą udział w doradztwie indywidualnym po zakończeniu szkolenia z zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej, które jest realizowane w ramach projektu. 
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Celem doradztwa będzie pomoc uczestnikom projektu którzy zamierzają założyć własną działalność 

gospodarczą w przygotowaniu biznesplanu.  

Doradztwo powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników i charakteru 

działalności jaką zamierza utworzyć i kończyć się opracowaniem kompletnego biznesplanu planowanej 

przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.  

Czas i miejsce ma być dopasowane do możliwości uczestników (w tym w miejscach bez barier 

architektonicznych - projekt zakłada że uczestnikami projektu będą także osoby z niepełnosprawnościami).  

Po zakończeniu doradztwa doradca wyda opinie o posiadanej przez uczestnika wiedzy i umiejętnościach z 

zakresu prowadzenia firmy. 

Po zakończeniu doradztwa uczestnikowi zostanie wydany stosowny certyfikat. 

W ramach realizacji doradztwa indywidualnego dla Uczestników Projektu skierowanych do Wykonawcy na 

doradztwo indywidualne, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa indywidualnego o tematyce, zawierającej m.in. : 

 analiza cen, wielkości sprzedaży, sezonowości, charakterystyki produktów/usług 

 analiza nabywców, dostawców, konkurencji oraz SWOT 

 kwalifikowalności wydatków w ramach dotacji, 

 prognozy finansowe, bilans i rachunek zysków i strat, 

 kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności 

rynków zbytu. 

 marketing przedsiębiorstwa (otoczenie konkurencyjne, polityka reklamowa, polityka sprzedaży) 

 planowane zatrudnienie, 

 finanse przedsiębiorstwa, harmonogram rzeczowo finansowy przedsięwzięcia, źródła 

finansowania 

 wykonalność ekonomiczno – finansowa, 

 szczegółowe przygotowanie i złożenie biznesplanu. 

b) Udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na etapie przygotowywania 

informacji i materiałów do biznesplanu . 

c) Udzielania profesjonalnej indywidualnej pomocy każdemu ze skierowanych do niego uczestników 

projektu pomocy w opracowaniu biznesplanu a następnie złożeniu biznesplanu. 

d) Udzielania pomocy z uwzględnieniem specyfiki otwieranej działalności gospodarczej oraz 

predyspozycji zawodowych uczestnika projektu skierowanego na doradztwo. 

e) Przeprowadzenia doradztwa z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, 

w sposób zapewniający osiągniecie zakładanych celów. 

f) Wydania opinii na temat wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzonej firmy każdego z uczestników 

projektu, wobec którego realizował doradztwo i przekazania jej Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

od zakończenia pełnej ilości godzin doradztwa przewidzianych indywidualnie dla danego Uczestnika. 

Doradca indywidualny angażując swoją wiedzę, kontakty i doświadczenie osobiście będzie wykonywał 

czynności doradcy realizując na rzecz uczestnika projektu doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania 

biznesplanu. 
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Spotkania z każdym Uczestnikiem Projektu skierowanym do Wykonawcy na doradztwo indywidualne 

odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań doradcy z Uczestnikiem Projektu, według 

harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników Projektu i harmonogramu realizacji projektu. oraz 

możliwości Zamawiającego. 

Usługi będą wykonywane w godzinach od 7.00 - 21.00, nie więcej niż 12 godz. dziennie/ na 1 doradcę. 

Miejsce i terminy świadczenia usługi wskaże Zamawiający. Koszty wynajmu sal na doradztwo pokrywa 

Zamawiający. 

Jedna godzina doradztwa oznacza 60 minut. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaru godzinowego, liczby Uczestników Projektu 

kierowanych na doradztwo indywidualne wynikającego z potrzeb realizacji projektu. 

Wykonawca ponosi koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług.  

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy zrealizować zlecone przez Zamawiającego 

doradztwo indywidualne w stosunku do każdego wskazanego przez Zamawiającego Uczestnika Projektu. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez Wykonawcę z podwykonawców w realizacji niniejszej 

umowy.  

§ 2 Terminy i miejsca realizacji doradztwa 

1. Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego. (dokładne adresy zostaną wskazane przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę od dnia podpisania umowy, systematycznie, do dnia 

31.10.2017r. 

Tura I – okres realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2017 r. (….. Uczestników Projektu) 

Tura II – okres realizacji: od 16.09.2017 r. – 31.10.2017 r. (….. Uczestników Projektu) 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia, podyktowane 

prawidłową i terminową realizacją projektu bądź na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych 

i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).  

4. Ze względu na potrzeby uczestników projektu, termin realizacji każdego doradztwa indywidualnego zostanie 

wskazany przez Zamawiającego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem każdego doradztwa 

indywidualnego. Telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty e-mail). 

5. Zamawiający w każdym przypadku zastrzega sobie prawo zmiany liczby Uczestników Projektu oraz ilości 

godzin doradztwa wynikających z potrzeb realizacji Projektu. 

6. O wszelkich ewentualnych zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco. 

§ 3 Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Strony ustalają następujący tryb zlecania realizacji doradztwa indywidualnego: 

a) Zamawiający zleca Wykonawcy realizację doradztwa indywidualnego wraz z podaniem jego zakresu 

tematycznego, minimalnego wymiaru godzinowego oraz przedziału czasowego jego realizacji; 
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b) W ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

propozycje wykonania doradztwa indywidualnego i rozpocznie jego realizację niezwłocznie po jej 

zaakceptowaniu; 

c) Przed rozpoczęciem realizacji doradztwa indywidualnego Wykonawca musi uzyskać akceptację 

przedstawionej Zamawiającemu koncepcji doradztwa indywidualnego; 

d) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu propozycje realizacji zleconego doradztwa indywidualnego 

wraz z harmonogramem zawierającym co najmniej:  

 zakres tematyczny doradztwa z podziałem na godziny; 

 termin rozpoczęcia (maksymalnie 3 dni kalendarzowych od momentu zlecenia przez Zamawiającego 

wykonania doradztwa) i zakończenia doradztwa; 

 czas realizacji doradztwa - doradztwo nie może być rozciągnięte w czasie i musi się mieścić w 

podanym przez Zamawiającego zakresie czasu; 

e) Wykonawca zapewnieni wysoką jakość realizacji doradztwa; 

f)  W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę zadawalającej propozycji realizacji doradztwa  

i nie uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę  

w trybie zgodnym z § 7 Kary umowne/Odszkodowania. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Systematycznego prowadzenia doradztwa wg ustalonego programu i harmonogramu,   

b) Udzielania profesjonalnej indywidualnej pomocy każdemu skierowanemu na doradztwo Uczestnikowi 

Projektu. 

c) prowadzenia dokumentacji realizacji umowy. Uzupełnienia po każdym doradztwie dla Każdego z 

Uczestników z osobna karty doradczej, którą podpisze doradca i Uczestnik Projektu. Karty doradcze 

winny zawierać informację o dacie i godzinach w jakich odbywało się doradztwo, (Zamawiający 

wyznaczy osobę do kontaktu przez podpisaniem umowy z Wykonawcą); 

d) prowadzenia indywidualnych list obecności na doradztwie; 

e) prowadzenia kart czasu pracy każdego z doradców i systematycznego przekazywania ich 

Zamawiającemu; 

f) Systematycznego przekazywania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zrealizowane 

doradztwa. Dokumenty powinny być przekazywane nie rzadziej niż w terminie do 7 dni od zakończenia 

pełnej ilości godzin doradztwa przewidzianych indywidualnie dla danego Uczestnika, którego dotyczą, 

jednak nie później niż do końca miesiąca w którym przedmiotowe doradztwo indywidualne zostało 

zrealizowane. 

g) oznaczania prowadzanej dokumentacji zgodnie z zasadami określonymi w następujących 

dokumentach: 

 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-

20120, 
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 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji; 

h) wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu innych dokumentów 

określonych wymaganiami RPO WL 2014-2020 wymaganych dla doradztwa; 

i)  przeprowadzenia doradztwa z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, 

w sposób zapewniający osiągniecie zakładanych celów; 

j)  niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub email informacji, o każdym Uczestniku 

Projektu, który nie zgłosił się na umówione doradztwo; 

k) wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej, o 

problemach w realizacji usług, w szczególności o zaprzestaniu ich realizacji. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania kontroli realizacji doradztwa w każdym czasie jego 

trwania w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości realizacji zamówienia. 

4. Począwszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2027 r. lub później, jeśli ten termin 

zostanie wydłużony przez Instytucję Pośredniczącą oficjalnym pismem otrzymanym przed 31 grudnia 2027 r., 

Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli lub audytowi dokonywanemu przez Instytucję 

Pośredniczącą lub wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty, jeśli taki obowiązek wynika 

z przepisów prawa w zakresie prawidłowości realizacji Projektu poprzez udostępnienie kontrolującym wglądu 

w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty w formie elektronicznej związane z realizacją 

Projektu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli realizacji niniejszej umowy, w tym wglądu w 

dokumenty finansowe związane z realizacją niniejszej umowy na żądanie Zamawiającego lub innych 

podmiotów uprawnionych do kontroli.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Równocześnie 

Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie gromadził ani przetwarzał powyższych danych osobowych w 

żadnych systemach informatycznych. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych reguluje odrębna 

umowa, do podpisania której zobowiązuje się Wykonawcę przez rozpoczęciem świadczenia usług 

określonych niniejsza umową. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności tj. nie przekazywania osobom trzecim informacji 

stanowiących tajemnicę handlową dotyczącą szczegółów niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy i doradztwa 

dnia 31.12.2027 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania 

Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy. W przypadku zmiany 

miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę 

działalności przed ww. terminem,  Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o 

miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych dotyczących 

realizowanego w ramach niniejszej umowy doradztwa indywidualnego, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-

2020 m.in.: oznaczania sal doradczych, oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją umowy.  
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10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za niedopełnienie powyższych obowiązków. 

§ 4 Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przesyłania imiennej listy Uczestników Projektu skierowanych na doradztwo indywidualne nie 

później niż 24h przed rozpoczęciem doradztwa, 

b) informowania każdorazowo Uczestników Projektu o terminach i miejscach prowadzonego dla nich 

doradztwa indywidualnego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie: 

a) prawo do wskazania wymiaru godzinowego doradztwa indywidualnego na jakie zostanie skierowany 

każdy Uczestnik Projektu, 

b) możliwość nie zrealizowania doradztwa indywidualnego dla części Uczestników Projektu określonych 

zamówieniem, 

c) możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu godzin określonych zamówieniem 

d) prawo do wskazania miejsc w jakich ma być przeprowadzana usługa doradztwa indywidualnego oraz 

wyznaczania terminów realizacji, w zależności od zapotrzebowania Uczestników Projektu, 

e) prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy w każdym czasie trwania umowy. 

§ 5 Zasady rozliczeń 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie w kwocie 

…………………… zł (słownie: ………………………………………….……..) brutto za 1 godzinę doradztwa 

indywidualnego. 

Łącznie: ……….…..…zł (słownie: ……………………….…………) brutto za …………. godzin doradztwa 

indywidualnego. 

Podane powyżej kwoty są kwotami brutto. 

2. Wypłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dokonywana będzie po otrzymaniu  

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub 

rachunków w sposób następujący: 

a) Płatności za usługi wynikające z § 1, odnoszące się do każdego Uczestnika Projektu realizowane będą 

po zakończeniu przez niego doradztwa indywidualnego i dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług/i (list obecności, kart doradztwa, itp.) 

b) Każdorazowo zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury/rachunku w terminie do 30 dni na wskazane przez Wykonawcę w konto 

bankowe. 

c) Zamawiający ma prawo do wydłużenia wskazanego na fakturze terminu płatności, w przypadku 

braku środków przeznaczonych na zapłatę faktury na koncie bankowym wyodrębnionym do realizacji 
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Projektu, o czym poinformuje Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty takiej faktury w 

terminie do 7 dni od daty otrzymania ww. środków na konto projektowe. 

d) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną poprawnie część zamówienia wg 

stawki jednostkowej określonej w niniejszej umowie. 

e) Z tytułu niezrealizowanych godzin doradztwa indywidualnego Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie.  

f) W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę zaplanowanych dla Uczestnika Projektu godzin 

doradztwa indywidualnego, bez względu na przyczynę -  Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie 

za te osoby. 

g) W przypadku nieprawidłowej realizacji usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

nieprawidłowo zrealizowane godziny doradztwa indywidualnego. 

h) Z tytułu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługują odsetki. 

i) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia części zamówienia bez podania przyczyny.  

W przypadku wypowiedzenia części zamówienia – Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 

zrealizowaną poprawnie część zamówienia. 

3. Wynagrodzenie określone w §5 pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy.  

§ 6 Zabezpieczenie umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej 

strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Województwem Lubelskim oraz odpowiednich reguł i warunków 

wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych związanych z realizacją 

Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe 

do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej 

określony sposób. 

2. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Wykonawca składa weksel własny in blanco, opatrzony 

klauzulą „nie na zlecenie”, z deklaracją wekslową (deklaracja wystawcy weksla in blanco) przygotowana 

przez Zamawiającego.  

3. Zabezpieczenie będzie ustanowione i wniesione przez Wykonawcę na cały okres zawartej niniejszej 

Umowy. 

4. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po 

potwierdzeniu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego 

i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej 

kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją Umowy przez 

Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia 
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weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy 

od spełnia ww. warunków. 

5. Ponadto w celu zabezpieczenia przystąpienia do zawarcia umowy Wykonawca wniósł wadium w kwocie 

3200,00zł (trzy tysiące dwieście złotych 00/100). 

6. W związku z zawarciem niniejszej umowy, wpłacone przez Wykonawcę wadium przekształciło  się w 

kaucję stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja zostanie zwrócona Wykonawcy 

w ciągu 7 dni od zakończenia i rozliczenia umowy z Wykonawcą. 

7. Dodatkowo Wykonawca celem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia wniósł dodatkowe 

zabezpieczenie pieniężne w kwocie ……. dopełniające wysokość kaucji do kwoty stanowiącej 10 % 

wartości zamówienia (zgodnie z art. 150 punkt 2, Ustawy PZP). Wysokość wpłaconego wadium wlicza się 

na poczet zabezpieczenia.  

8. Kaucja nie jest oprocentowana. 

9. Zamawiający zatrzymuje kaucję w całości, jeżeli: 

 nie uzna umowy za należycie wykonaną  

lub 

 Wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w 

umowie. 

§ 7 Kary umowne/Odszkodowania 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 

 W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 W przypadku odmowy przez Wykonawcę zrealizowania umowy na rzecz Zamawiającego  

w ustalonym wymiarze godzinowym - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

 W przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z zakresem usługi - Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 W przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami 

umowy, bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych 

wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas realizacji usługi, a dotyczących indywidualnych 

potrzeb Uczestników Projektu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia doradztwa lub 

jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w dostarczaniu dokumentacji lub nie informowaniu 

Zamawiającego nieobecnościach - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 
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 W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości prowadzenia/przeprowadzenia doradztwa lub 

nieprawidłowości w tym zakresie Zamawiający wstrzymuje do czasu wyjaśnienia wszystkie 

płatności. 

 W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100% 

łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z kaucji lub 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość 

szkody wynikająca z niewykonania, nieterminowego wykonania, bądź nieprawidłowego wykonania 

usługi przez Wykonawcę przewyższy wysokość kar umownych. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do 

wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania 

Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku 

z przygotowaniem realizacji usługi doradczej w innym terminie. 

§ 8 Rozwiązanie umowy 

1. W przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionego powodu oraz ze swej winy zalega z zapłatą 

wynagrodzenia, Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym poprzez 

oświadczenie woli złożone Zamawiającemu na piśmie. 

Przesunięcie terminu płatności z powodu braku środków finansowych na rachunku Projektu nie może 

stanowić podstawy rozwiązania umowy przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym punktem. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym momencie jej trwania w trybie 

natychmiastowym i bez podania przyczyny. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z ważnych przyczyn powinno być przesłane listem poleconym na 

adres drugiej Strony wskazany w niniejszej Umowie, lub doręczone osobiście za pokwitowaniem. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem dnia, w którym strona otrzymała oświadczenie o rozwiązaniu 

umowy, co nie wyklucza konieczności realizacji kar umownych określonych w § 7. 

 

§ 9 Współpraca 

1. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiotowym zakresie prac objętych niniejszą umową 

Zamawiający upoważnia: ……………………………………………………………………... 

2. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy 

upoważniona/y jest: …………………………………………………………………..…………. 

§ 10 Postanowienia końcowe 



   

 
Projekt: Własna firma szansą na sukces 

S
tr

o
n

a
  
 1

1
 

1. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane w 

formie pisemnej na adres: 

Zamawiający: Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, 35-114 Rzeszów, Szarych Szeregów 5, 

Wykonawca: ….………………………………………………………………………………………… 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń. 

3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w 

związku z realizacją Umowy. 

4. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 3 niniejszego paragrafu, 

Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Zamawiającego w oparciu o odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z RPO WL 2014-2020, a także w oparciu o odpowiednie przepisy prawa Unii 

Europejskiej. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała 

postanowieniom Umowy o Dofinansowanie Projektu Własna firma szansą na sukces, Nr umowy 

36/RPLU.09.03.00-06-0085/16-00. 

7. Strony przystąpią do wykonania Umowy niezwłocznie po jej podpisaniu. 

8. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  

9. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian  

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania zmian  

w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

a) okresu realizacji umowy, 

b) ostatecznej ilości godzin do zrealizowania, 

c) ostatecznej ilości Uczestników Projektu kierowanych na doradztwo, 

d) zabezpieczenia i kar umownych 

e) zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 

określonego w umowie). 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY  

 

 

………………………………………………….   ……………………………………………… 

 

 

 


