Kraków, 24 maja 2018 r.
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01 / 05 / 2018
UMOWA nr ………………………………….
Dotyczy: Wykonania kompleksowej usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia
WARSZTATÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla studentów na terenie północnej Polski w celu
promocji i realizacji projektu „e-Pionier” pt.: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu
podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów
społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” zgodnie
z Zapytaniem Ofertowym nr 01 / 05 / 2018.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś
priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł
Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł
Nr umowy z NCBiR: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00

Zawarta w dniu ………………………2018 r. w Krakowie, pomiędzy :
Smart – Lab Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14,
31-864 Kraków
KRS 0000675698
NIP: 9442254920
REGON: 367148511
reprezentowaną przez:
Jacka Mireckiego – Prezesa zarządu
Zwaną dalej: Zamawiającym,
a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)
NIP: ...................................; REGON: .........................................
wpisanym do KRS pod nr .......................................... / CEIDG
reprezentowanym przez:
1. ..................................................... - ......................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
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który wyłoniony został na podstawie złożonej oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 01 / 05
/2018
wspólnie zwanymi dalej razem Stronami.
§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi w zakresie zorganizowania
i przeprowadzenia cyklu 6 Warsztatów Przedsiębiorczości na terenie północnej Polski dla
Studentów zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 01 / 05 / 2018 wraz ze wszystkimi załącznikami,w
ramach realizacji projektu „e-Pionier” realizowanego przez Zamawiającego na mocy umowy
grantowej zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr WG-POPC. 03.03.00-00-0003/1600.
2. Celem Warsztatów jest rozpowszechnienie informacji o projekcie „e-Pionier” i rekrutacja do
Zespołów Interdyscyplinarnych w celu stworzenia MVP przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii informatycznych dla zgłoszonych przez jednostki administracji publicznej problemów
społeczno-gospodarczych.
3. W trakcie warsztatów Studenci będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji z zakresu
Przedsiębiorczości i dobrych praktyk związanych z prowadzeniem i rozwojem własnego biznesu.
4. Cykl warsztatów to 6 spotkań, które będą dotyczyć doskonalenia podstawowych umiejętności
rozwoju osobistego, będących doskonałym wprowadzeniem do zaawansowanych umiejętności
przedsiębiorczych, finansowych i osiągania równowagi biznesowej. Program Warsztatów
dedykowany jest wszystkim zainteresowanym Studentom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności
biznesowe i chcieliby dołączyć do projektu „e-Pionier”.
5. Podczas Warsztatów poruszone będą między innymi następujące zagadnienia:
• Kreatywne myślenie to świetne pomysły
• Od pomysłu do biznesu (działalność czy spółka, jak chronić wiedzę i pomysł, jak uruchomić
sprzedaż)
• Kapitał na start (inwestor, fundusze UE, giełda)
• Efektywna sprzedaż (promocja w sieci, rola partnerów i resellerów)
• Podstawy negocjacji
• Tworzenie Biznesplanów
6. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31.12.2018 r. w następujących
miastach :
a. …………………………………..
b. …………………………………..
c. …………………………………..
d. …………………………………..
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3.
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach
konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

e. …………………………………..
f. ………………………………….
§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie należyte Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi kwotę
…………….. zł brutto (słownie: ……………………….) powiększoną o należny podatek od
towarów i usług (VAT).
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę w
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być przedmiotem cesji bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
z którego wypłacane są środki.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem nr 01 / 05
/ 2018 wraz z załącznikami z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru
swojej działalności, terminowo, zgodnie z najlepszą wiedzą, wykorzystując własne doświadczenie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z należytą dbałością o interesy Zamawiającego.
2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w związku
z wykonywaniem Umowy. W szczególności dotyczy to praw osób uprawnionych do dóbr
niematerialnych

wykorzystywanych,

wytworzonych

lub

dostarczonych

w

związku

z wykonywaniem Umowy, w tym praw twórców utworów. W przypadku jeżeli odpowiedzialność
z tego tytułu poniesie Zamawiający, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu
wszelkie kwoty, do zapłaty których był zobowiązany Zamawiający.
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3.

W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom za działania
lub zaniechania tych podmiotów, dotyczące przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiada jak za
własne działania lub zaniechania.
§4
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

1.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy zgodnie z jej treścią są:
1)

po stronie Zamawiającego:
……………………………………………………

2) po stronie Wykonawcy:
…………………………………………………….
2.

Zmiana osób upoważnionych, wskazanych w ust. 1 wymaga poinformowania drugiej Strony na
piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. Za równoznaczną z pisemną formą powiadomienia przyjmuje
się zawiadomienie przesłane drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 1.

3.

Wszystkie informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy będą przesyłane pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.

4.

W przypadku zmiany adresu do doręczeń powyższych zawiadomień, każda ze Stron powiadomi o
tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego
obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.

5.

Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, niezbędnej do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zajściu okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Przedmiotu Umowy.

6.

Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części
przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiada jak za własne.
§5
Kary umowne
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1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu następujące kary umowne w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;

2.

Maksymalna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

3.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość powyższych kar
umownych na zasadach ogólnych.

4.

Należne Zamawiającemu kwoty kar umownych, o których mowa powyżej będą potrącone
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.
§6
Zmiana Umowy

1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy w zakresie terminu
wykonania zamówienia, w przypadku działania siły wyższej za które uważa się zdarzenia
w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Zamawiający nie był
w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają
wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

3.

Nie stanowi zmiany Umowy, w szczególności:
1)

zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy,

2)

zmiana danych teleadresowych
§7
Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku gdy:

5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3.
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach
konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

1)

stwierdzono zaistnienie, po stronie Wykonawcy, okoliczności uniemożliwiających
wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy,

2)

wysokość kary umownej, o której mowa w § 5 osiągnie wysokość 10% wartości
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3)
2.

Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania Umowne,

Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
1)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2)

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar umownych.
§8
Siła wyższa

1.

Strona Umowy zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu przedmiotu Umowy.

2.

W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu,
a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których
nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez
Strony najwyższej staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie
pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach
w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia
dalszego postępowania.
§9
Rozstrzyganie sporów
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1.

Strony będą dążyć, aby wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy,
rozwiązywane były w drodze negocjacji.

2.

W razie braku możliwości porozumienia, spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest
prawo polskie.

4.

W sprawach nienormowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i inne właściwe przepisy
prawa polskiego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla każdej ze Stron.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Stronę, która złożyła podpis z datą
późniejszą.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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