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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego NZ/01/03/2012
wzór umowy

Umowa o świadczenie usługi przeprowadzenia audytu
projektu Fabryka Innowacji

Zawarta w Warszawie w dniu ………………… 2012r. pomiędzy:
Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne, ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000095870, NIP 534-21-93-163,
reprezentowaną przez:
1. Jacka Galinowskiego – Prezesa Zarządu,
2. Jacka Bzdurskiego – Wiceprezesa Zarządu,
3. Jarosława Jabłonowskiego – Wiceprezesa Zarządu,
4. Krzysztofa Nowańskiego – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”,
a
…………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ……………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”

Zważywszy, że:
1. Zamawiający przeprowadził postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu świadczącego
usługi przeprowadzenia audytu projektu Fabryka Innowacji (dalej: „Projekt”) w związku
z jego realizacją przez Zamawiającego w ramach działania 3.1 Inicjowanie Działalności
Innowacyjnej, osi priorytetowej 3. Kapitał dla innowacji, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
2. W ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wobec
czego Zamawiający dokonał wyboru tej oferty,
3. Wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
niniejszej umowy,
Strony zawarły umowę o następującej treści:
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§1
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”) jest określenie zasad współpracy
pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym w zakresie świadczenia przez Wykonawcę usług
przeprowadzenia audytu projektu Fabryka Innowacji w związku z jego realizacją przez
Zamawiającego na zasadach opisanych w Umowie, Zapytaniu Ofertowym oraz ofercie
złożonej przez Wykonawcę.
§2
1. Na podstawie Umowy Zamawiający zleca Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia usług przeprowadzenia audytu projektu Fabryka Innowacji w związku z jego
realizacją przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia, iż ………………………………………..…………. będą wykonywane
……………………………………………………………………………………………………….
3. Wykonawca zapewnia, iż …………………………………………………………………………
.......……………………………………………………………………………………………………
4. Wykonawca zapewnia, iż …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……..
5. W ramach zadania objętego zamówieniem Wykonawca zobowiązany będzie do
przygotowania raportu z audytu.
6. Wykonawca zapewnia, iż wykonanie usługi, których dotyczy Umowa nastąpi w terminie do
31 sierpnia 2012r.
Zakres przedmiotowy obowiązków Wykonawcy wyznaczają Umowa, Zapytanie Ofertowe
oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

§3
1. Usługi będące przedmiotem Umowy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego.
2. Wykonawca upoważniony jest do powierzenia wykonania poszczególnych czynności
innym osobom (podwykonawcom), pod warunkiem zapewnienia, iż będą to osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje, stosownie do powierzanych im czynności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób, jak za swoje
własne działania i zaniechania.
3. Wykonawca w miarę możliwości będzie stosować się do wytycznych Zamawiającego
dotyczących zasad świadczenie usług objętych Umową.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania raportu z audytu.
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§5
1. Za wykonanie usług zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w kwocie ……………. (słownie: ……………………….) złotych brutto
(tj. z uwzględnieniem podatku VAT, jeżeli usługa będzie opodatkowana VAT).
2. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT/rachunek po akceptacji raportu przez
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest płatne z dołu
w terminie do 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia doręczenia faktury/rachunku
Zamawiającemu, do której/go zostanie dołączony raport obejmujący wykonane usługi.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze
VAT/rachunku.
5. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów związanych z osobistym stawiennictwem
w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu, jeżeli takie stawiennictwo okaże się
konieczne celem należytego wykonania Umowy. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia
dokonana przez Wykonawcę uwzględnia konieczność poniesienia przez Wykonawcę
kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§6
Wykonawca bezterminowo zobowiązuje się do nieujawniania oraz do niewykorzystywania
w jakikolwiek sposób jakichkolwiek niedostępnych publicznie informacji uzyskanych
w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy, w tym także dóbr intelektualnych
uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
§7
1. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową składane w formie pisemnej kierowane
będą na adresy wskazane w komparycji Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do
niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach adresów do doręczeń
pod rygorem uznania doręczenia za skuteczne.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
Strony.
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niewłaściwe skreślić
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