Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 1/KON/OWES/2020
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ………………
zawarta w dniu …………………………….. pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, z siedzibą przy ulicy Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP:
7352098361, Regon: 490809437 wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, Zamawiającego i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: 0000045823 reprezentowaną przez:
Macieja Kopytka – Prezesa Zarządu FRRR
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………(naz
wa i adres Wykonawcy) o numerze NIP: ………………………………………..,
REGON………………………………………………………,
KRS……………………………………………………. wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod nr. ………………………………………., reprezentowaną przez:
…………………………………………… (osoba do reprezentacji Wykonawcy) ……………………………. (sprawowana funkcja)
Zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanych dalej łącznie „Stronami”
o następującej treści.

1.

2.

3.

4.

§1.
Przedmiot Umowy
Na mocy niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie: świadczenie usług księgowych i doradztwa finansowego dla Podmiotów Ekonomii
Społecznej biorących udział w Projekcie (Uczestników projektu).
Wykonawca będzie realizował zadanie zgodnie z ofertą, niniejszą umową, umową z Podmiotem
Ekonomii Społecznej stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i w sposób określony we
wniosku o dofinansowanie.
Strony Umowy zgodnie ustalają, że zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonane zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu w okresie od dnia podpisania umowy oraz umowy z
Podmiotem Ekonomii Społecznej do dnia 31.10.2022 r., w zależności od zapotrzebowania
Uczestników projektu.
Czynności związane z realizacją umowy będą wykonywane przez Wykonawcę na rzecz
Podmiotów Ekonomii Społecznej wskazanych przez Zamawiającego, z którymi Wykonawca
zawrze umowę według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy (dalej: umowa z
PES).
§2
Termin, miejsce i sposób wykonania umowy
1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie wynikającym z Zapytania ofertowego.
2. Czynności związane z wykonaniem umowy odbywać się będą w miejscach opisanych w
Zapytaniu ofertowym.

3. Sposób wykonania umowy jest szczegółowo opisany w Zapytaniu ofertowym.

§3.
Definicje umowne
Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:
1. Projekt – zespół działań i czynności realizowanych na rzecz: „Małopolski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie,
Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój
ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz
wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).
2.

Instytucja Zarządzająca RPO WM” (IZ RPO WM) – należy przez to rozumieć Zarząd
Województwa Małopolskiego.

3.

Instytucji Pośredniczącej RPO WM” (IP) – należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości
w Krakowie (MCP).

4.

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
przyjęty
Uchwałą
nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie przyjęcia
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

5.

Wniosek o dofinansowanie – należy przez to rozumieć dokument złożony przez Wnioskodawcę
w celu uzyskania środków finansowych na realizację Projektu w ramach RPO WM.

6.

Wniosek o płatność - dokument przedkładany przez zobowiązaną do tego instytucję celem
rozliczenia otrzymanych środków lub refundacji poniesionych wydatków.

7.

Wytyczne – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r. i inne aktualnie obowiązujące.

8.

Zamówienie ofertowe – dokument opublikowany w dniu … w Bazie ……

1.

§4.
Oświadczenia Stron
Zamawiający oświadcza, że na mocy wniosku o dofinansowanie realizuje projekt partnerski z
Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie - Lider pn: „Małopolski
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański” nr RPMP.
RPMP.09.03.00-12-0004/19 rekomendowany do dofinansowania przez Województwo
Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (MCP)- Instytucję
Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii
Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące

usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów
ekonomii społecznej), zwany w dalszej części Umowy „Projektem”.
2.

3.

4.

5.
6.

Strony zawierają niniejszą umowę w celu realizacji zadania Projektu. Istotą współpracy stron
będzie zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie i na
warunkach określonych niniejszą umową oraz umową trójstronną stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy.
Wyboru Wykonawcy dokonano w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020” z dnia 22 sierpnia 2019 r. i inne aktualnie obowiązujące.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się zasadami realizacji Projektu oraz z wymaganiami
dotyczącymi wykonania umowy oraz jej zakresem, w szczególności z dokumentami, o których
mowa w § 1 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał organizacyjny, kadrowy i finansowy
niezbędny do wykonania niniejszej umowy.
Strony oświadczają, że zawierają niniejszą umowę w celu realizacji Projektu, a jej
prawidłowość wykonania będzie oceniana w szczególności z uwzględnieniem wymagań
Projektu.
§5.
Zobowiązania Stron

1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie, z należytą
starannością, przy uwzględnieniu dostępnych mu wiadomości specjalistycznych oraz
obowiązujących przepisów.
Wykonawca zobowiązuje się stosować wszystkie wymogi przedstawione przez Zamawiającego
zarówno ustalone wewnętrznie, jak również wynikające z przepisów prawa dotyczące formy i
treści dokumentów powstających w trakcie realizacji Projektu oraz obiegu dokumentów
powstających w trakcie realizacji Projektu.

3.

Wykonawca wykona umowę samodzielnie za pomocą personelu posiadające odpowiednie
kwalifikacje.

4.

Wykonawca wykona stosując się do harmonogramu i zasad Projektu, jak również do
obowiązujących
przepisów
prawa,
bez
bezpośredniego
nadzoru
i kierownictwa ze strony Zamawiającego.

5.

Wykonawca odpowiada za własne działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania osób
trzecich, którymi się posłużył przy wykonywaniu umowy.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania umowy
w każdym czasie. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego umożliwić
mu przeprowadzenie kontroli prawidłowego wykonywania umowy, w tym do udostępnienia
związanych z umową dokumentów, a także udokumentować fakt podlegania ubezpieczeniu, o
którym mowa w ust. 8.

7.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
jak również stosować wszelkie wytyczne wydawane przez uprawnione do tego organy w związku
z realizacją Projektu, także wtedy gdy nie obowiązywały one w dniu zawarcia umowy.

8.

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w
wysokości co najmniej 100 000,00 zł. przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

9.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z Projektem,
a niezbędnych do wykonania zobowiązań Wykonawcy.

10. Zamawiający zobowiązuje się do rekrutacji Podmiotów Ekonomii Społecznej do Projektu i

przekazywania informacji o tych podmiotach Wykonawcy.
11. Strony postanawiają, że Zamawiający nie jest odpowiedzialny wobec Podmiotów Ekonomii

Społecznej biorących udział w Projekcie, na rzecz których Wykonawca, na mocy niniejszej
umowy oraz umowy z PES, świadczy usługi księgowe i doradztwa finansowego, za jakąkolwiek
szkodę, powstałą w wyniku świadczenia przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot
Umowy oraz umowy z PES, niezgodnie z niniejszą Umową oraz umową z PES. W przypadku
wystąpienia przez Podmiot/y Ekonomii Społecznej na rzecz których Wykonawca świadczył
usługi stanowiąc przedmiot niniejszej Umowy oraz umowy z PES, z roszczeniami do
Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności, zwrócić
poniesione z tego tytułu koszty oraz zaspokoić roszczenia Podmiotu/ów Ekonomii Społecznej, w
sposób przewidziany w przepisach prawa.

1.

2.

§5
Wynagrodzenie
Za całkowite
i bezusterkowe wykonanie niniejszej umowy
Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości iloczynu kwoty ……………….. zł brutto (słownie:
…………………… …………………..…………………………. 00/100 gr)
w tym
wynagrodzenie netto stanowi …………………………… (słownie: ………………………
…./100), a podatek od towarów i usług wynosi ……………………….. (słownie:
………………………… …../100) i liczby godzin usługi doradztwa finansowego wykonanych na
rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej, w miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płacone:
1)

75 % przez Zamawiającego, w ramach niniejszej umowy, nie więcej niż 36
krotność kwoty obliczonej zgodnie z ust. 1 powyżej, dla każdego Podmiotu Ekonomii
Społecznej na rzecz którego Wykonawca świadczy opisane w niniejszej Umowie usługi,
25% przez Podmiot Ekonomii Społecznej, na warunkach opisanych w umowie

2)
z PES.
3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami, realizacji
przedmiotu zamówienia.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 jest finansowane jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 stanowi wkład własny Podmiotu Ekonomii
Społecznej.

6.

Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 pkt 1 jest:
1)

zawarcie umowy o której mowa w ust. 2 pkt 2,

2)

potwierdzenie wniesienia przez Podmiot Ekonomii Społecznej wkładu
własnego o którym mowa w ust. 2 pkt 2,

3)

potwierdzenie wykonania usługi doradczej przez Wykonawcę, dokonane przez
Podmiot Ekonomii Społecznej na zasadach opisanych w umowie z PES,

4)

sporządzenie zestawienia liczby godzin usługi doradztwa finansowego
wykonanych na rzecz Podmiotów Ekonomii Społecznej w danym miesiącu, z podziałem na
każdy Podmiot Ekonomii Społecznej na rzecz którego świadczone były w danym miesiącu
ww. usługi,

5)

posiadanie przez Zamawiającego środków na wyodrębnionym rachunku
bankowym do obsługi Projektu.

7.

Przez wkład własny o którym mowa w ust. 5 pkt 2 strony rozumieją 25% kwoty szacunkowego
wynagrodzenia za usługi ustalonego na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego Wykonawcy
przez Podmiot Ekonomii Społecznej, na warunkach określonych w umowie z PES.

8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 będzie płacone w miesięcznych okresach
rozliczeniowych, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę, przy czym Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od wystawienia faktury
VAT na rzecz Podmiotu Ekonomii Społecznej o której mowa w § 4 umowy z PES, na rachunek
bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca oświadcza, iż rachunek ten znajduje się na tzw.
białej liście podatników podatku VAT prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.

9.

Do faktury Wykonawca dołącza dokumenty o których mowa w ust. 6 pkt. 2), 3) i 4).

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
11. Doręczanie faktur odbywać się będzie drogą mailową na adres e-mailowy:
………………………………………………………/w wersji papierowej drogą pocztową.
12. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków przez IP, wynagrodzenie zostanie wypłacona
po otrzymaniu środków.
13. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków przez IP, wynagrodzenie zostanie wypłacone
po otrzymaniu środków, a Wykonawca nie będzie rościł sobie praw do odsetek z nieterminowego
uiszczenia należności.
14. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6.
Zachowanie tajemnicy

1.

Strony Umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, o których powzięły
wiedzę w związku z realizacją niniejszej Umowy, chyba ze w toku współpracy postanowią
inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4. W tym celu nie jest konieczne zachowanie formy pisemnej.

2.

Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku
prawnego na podstawie którego wykonywane były czynności wynikające z niniejszej Umowy.

3.

Wykonawca może posługiwać się bez zgody Zamawiającego informacją o fakcie świadczenia
usług w ramach Projektu na rzecz Zamawiającego.

4.

Wykonawca uprawniony jest do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności pieniężnych
wynikających z niniejszej umowy; w przypadku zawarcia takiej umowy zobowiązuje się do
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i wskazania nabywcy.

§7.
Odpowiedzialność odszkodowawcza, kary umowne
1. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki.

3.

W przypadku nienależytego wykonania poszczególnych usług doradczych Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 zł za każde naruszenie.

4.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowienia § 6 ust 1 i 2 umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie.

5.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający może zmniejszyć wynagrodzenie o wartość
należnych kar od Wykonawcy.

6.

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł.

7.

Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego jej wysokość.

8.

W przypadku, gdy Zamawiający w związku z Projektem został obciążony obowiązkiem zwrotu
środków, Wykonawca może być w całości lub w części obciążony tym zobowiązaniem, chyba że
obowiązek zwrotu nie wynika z jego winy.

§7.
Rozwiązanie umowy
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia bez
podawania przyczyn.
2.

W przypadku, gdy umowa jest wykonywana z rażącym jej naruszeniem, w szczególności gdy
Wykonawca dopuszcza się zwłoki z jej wykonaniem na okres powyżej 14 dni, świadczy usługi
doradcze i księgowe w sposób wadliwy – Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem

natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, usunięcia
skutków naruszenia i wyznaczeniu odpowiedniego terminu.
3.

Strony zgodnie postanawiają, iż umowa niniejsza ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w
przypadku, w którym dojdzie do rozwiązania co najmniej 10% umów zawieranych pomiędzy
Wykonawcą a Podmiotami Ekonomii Społecznej zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie,
przez ww. Podmioty z winy Wykonawcy, na warunkach opisanych w umowie z PES.

§8.
Osoby realizujące
1. Strony wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania czynności technicznych związanych z
realizacją niniejszej umowy.
a. ze strony Wykonawcy: ………………………
b. ze strony Zamawiającego: ………………………
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do informowania o zmianach osób o których mowa w ust.1.
3. Osoby wskazane w ust.1 nie są uprawnione do reprezentowania Strony, chyba że co innego
wynika z odrębnego dokumentu pełnomocnictwa.

§9.
Postanowienia końcowe
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Rozwiązanie umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć.

………………………………………
Zamawiający

……………………………………….
Wykonawca

