Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego nr 1/KON/OWES/2020

WZÓR UMOWY
UMOWA o świadczenie usług księgowych i doradztwa finansowego nr ………………
w ramach projektu pt. „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)
zawarta w dniu …………. pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………(nazwa 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”,
oraz
………………………………………………………………………………………………………(nazwa i adres
Uczestnika) o numerze NIP: ………………………………………..,
REGON………………………………………………………,
KRS……………………………………………………., reprezentowaną przez:
…………………………………………… (osoba do reprezentacji Uczestnika) - …………………………….
(sprawowana funkcja) zwanym/-ą w dalszej części „Uczestnikiem”
zwany dalej łącznie „Stronami”
Zważywszy, że
w wyniku udzielenia przez Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, z siedzibą przy ulicy Orkana 20f/1, 34-700
Rabka-Zdrój, NIP: 7352098361, Regon: 490809437 (dalej: Fundacja) zamówienia na realizację usług
księgowych i doradztwa finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przez okres maksymalnie 12
miesięcy dla każdego Podmiotu Ekonomii Społecznej w okresie trwania projektu „Małopolski Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański” (dalej: Projekt) w ramach zadań 6.3 i 6.4
realizowanych 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), zapytanie ofertowe nr 01/OWES/2020,
w ramach którego jako najkorzystniejsza uznana została oferta Wykonawcy oraz w związku z
zakwalifikowaniem do Projektu Uczestnika, Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści:

1.

§1
Strony zgodnie postanawiają, iż na gruncie niniejszej Umowy, umowy nr ……………. z dnia
…………….. r. zawartej pomiędzy Fundacją i Wykonawcą oraz umowy nr …………. z dnia …………..
zawartej pomiędzy Fundacją i Uczestnikiem, których załącznik stanowi niniejsza umowa, Wykonawca
świadczył będzie na rzecz Uczestnika usługi księgowe i doradztwa finansowego na co Uczestnik wyraża
zgodę.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Uczestnika w ramach niniejszej
umowy oraz umowy nr …………….. z dnia ……………….. r. określa załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego nr 01/OWES/2020.
§2
Uczestnik zobowiązuje się do rzetelnego dostarczania wszystkich dowodów finansowo - księgowych
do siedziby Wykonawcy nie później niż w ciągu …………. dni od zakończenia miesiąca
podlegającego księgowaniu.
Dowody wymienione w ust.
odrębnych przepisach.
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§3
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie usług, z
zastrzeżeniem ust. 2.
Wykonawca nie odpowiada za skutki wynikłe z zaksięgowania dowodów dostarczonych
przez Uczestnika, jeżeli nie spełniają
one wymogów określonych w odrębnych przepisach.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług objętych niniejszą umową jest wkładem własnym
Uczestnika i stanowi 25% wynagrodzenia wynikającego z umowy, o której mowa w §1 ust. 1, zawartej
pomiędzy Fundacją i Wykonawcą. Wynagrodzenie jest obliczane jako 25% 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 Uczestnika, w miesięcznym okresie
rozliczeniowym.

2.

Uczestnik co miesiąc będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy, w
wysokości ……….. zł brutto. Uczestnik dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie do 14
dni od daty otrzymania faktury proforma wystawionej na Uczestnika. Fakturę zaliczkową Wykonawca
zobowiązany jest wystawić w dniu otrzymania zaliczki i niezwłocznie przekazać ją Uczestnikowi.

3.

Rozliczenie faktury zaliczkowej odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej wystawianej przez
Wykonawcę na Zamawiającego, po zakończeniu świadczenia usługi w każdym miesiącu rozliczeniowym,
potwierdzone podpisanym przez Uczestnika i Wykonawcę protokołem odbioru przedmiotu zamówienia,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

4.

W przypadku rozwiązania przez Uczestnika umowy z winy Wykonawcy lub niewykonania przez
Wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Uczestnik może żądać zwrotu zaliczki niezależnie od
przysługującego mu odszkodowania. Wykonawca jest w takim przypadku obowiązany zwrócić zaliczkę na
wezwanie Uczestnikowi w terminie określonym w wezwaniu i wystawić fakturę korygującą lub faktury
korygujące potwierdzające zwrot płatności.

5.

Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przy czym Wykonawca wystawi fakturę w terminie 3
dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, 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.

6.

Uczestnik upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7.

8.

Doręczanie
faktur
odbywać
się
będzie
drogą
mailową
na
adres
………………………………………………………/w wersji papierowej drogą pocztową.

e-mailowy:

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Uczestnika.

§5
Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy nr ……………. z dnia ……………… .

1.

§6
Rozwiązanie umowy nr ……………. z dnia ………………… powoduje natychmiastowe rozwiązanie
przedmiotowej umowy, w tym samym dniu.

2.

W przypadku, gdy niniejsza 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 – Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, na
piśmie pod rygorem nieważności i z podaniem przyczyny, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usunięcia skutków naruszenia i wyznaczeniu odpowiedniego terminu. W takim przypadku Uczestnik ma
obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Fundację.

3.

W przypadku, opóźnienia w płatności o której mowa w § 4 Umowy po stronie Uczestnika przez okres
powyżej 14, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, na piśmie pod
rygorem nieważności i z podaniem przyczyny, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego
uregulowania należności. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym
fakcie Fundację.

4.

Rozwiązanie umowy w trybie o którym mowa w ust. 3 powyżej jest równoznaczne z zakończeniem
udziału Uczestnika w Projekcie.

1.

§7
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę
danych osobowych dotyczących .............................. .

2.

Ponadto w przypadku zaistnienia takiej konieczności Uczestnik powierzy Wykonawcy na zasadach
określonych w odrębnej umowie do przetwarzania w trybie określonym w art. 28 Rozporządzenia dane
osobowe.

3.

Strony umowy uzgadniają, że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie się odbywać w
takim zakresie, jaki niezbędny jest do prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca uprawniony jest, w
szczególności do dokonywania następujących operacji przetwarzania powierzonych mu danych osobowych:
zbierania, utrwalania, przechowywania, modyfikowania, przeglądania, opracowywania, usuwania.

4.

Dane osobowe przekazywane będą osobiście przez członków albo członka Zarządu Uczestnika bądź osobę
przez niego/nich upoważnioną bezpośrednio do Wykonawcy. Dopuszcza się przekazywanie niektórych
pilnych informacji drogą e-mailową. Dalsze powierzanie danych osobowych do innych jednostek może
odbywać się tylko za zgodą Uczestnika. Uczestnik, ma prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie
powierzonych mu danych osobowych.

5.

Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,

których dane dotyczą oraz do zachowania otrzymanych i przetwarzanych danych w tajemnicy, a także do
prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
6.

Wykonawca oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu
Rozporządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

7.

Wykonawca oświadcza, że powierzone mu do przetwarzania dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.

Po rozwiązaniu umowy wszystkie dane osobowe zostaną zwrócone Uczestnikowi, a kopie elektroniczne
będą zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.

O wszelkich zauważonych próbach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Wykonawca
zobowiązuje sią niezwłocznie informować Uczestnika oraz Fundację.

1.

§8
Strony wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania czynności technicznych związanych z realizacją
niniejszej umowy.
a.

Ze strony Wykonawcy: ………………………

b.

Ze strony Uczestnika: ………………………

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.

1.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

3.

Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
powoda.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

5.

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną cześć.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………
UCZESTNIK

……………………………………….
WYKONAWCA

