Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020
działanie 1.4 Wzór na konkurencję

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2016 r. złożone przez FORNER Sp. z o.o.
Ja/my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………
(Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(Pełna nazwa i adres Oferenta)

Składam/y następującą ofertę:
Lp.

Zakres oferty

1

Przeprowadzenie audytu
wzorniczego u
Zamawiającego i
opracowanie strategii
wzorniczej

Cena netto

Cena brutto

Słownie cena netto: …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Słownie cena brutto: ………………………………………………………………..…………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….

Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia*:

□ 2 ekspertów
□ 3 ekspertów
□ 4 ekspertów i więcej
* należy zaznaczyć deklarowaną liczbę ekspertów i/lub skreślić niepotrzebne.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od dnia obowiązywania umowy*:

□ do 4 miesięcy;
□ powyżej 4 miesięcy i do 6 miesięcy;
* należy zaznaczyć deklarowany termin i/lub skreślić niepotrzebne.

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu
ofertowym i nie wnoszę/wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/zapoznaliśmy się ze wzorem umowy warunkowej, stanowiącej
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego i akceptuję/akceptujemy wszystkie jej zapisy.
Do niniejszej oferty załączam/my:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu;
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych;
3. Referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi
efektami – świadczące o spełnieniu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu zgodnie z
punktem 4. 1 Zapytania ofertowego;

……………………..………………………………………….
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020
działanie 1.4 Wzór na konkurencję

..................……………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………..
pieczęć Oferenta

Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu

Oświadczam/y, że spełniamy wymagania dotyczące Oferenta, tj. w zakresie:
a) posiadania udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów
(wyrobów lub usług) tj. przeprowadziliśmy co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z
wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach.
Posiadamy doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach
gospodarki i/lub jednej branży zgodnej z branżą Zamawiającego.
b) do realizacji audytu wskazaliśmy co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada
doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju
produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z
wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Każdy z ekspertów posiada doświadczenie w
projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki i/lub jednej branży zgodnej
z branżą Zamawiającego. Co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiada udokumentowane
doświadczenie w zakresie wzornictwa.
Lp.

Imię i nazwisko wskazanego eksperta

c) posiadamy zdolność do realizacji usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego.
Gwarantujemy możliwość zrealizowania usług będących przedmiotem niniejszego zapytania

ofertowego, niezależnie od innych zobowiązań.
Na potwierdzenie oświadczeń zawartych w pkt a) i b) do oferty załączamy referencje odbiorców usług,
przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.

……………………………………………………….
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

..................……………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………..
Pieczęć Oferenta

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam/y, że nie zachodzą przesłanki w zakresie powiązania osobowego lub kapitałowego z
Zamawiającym tj.
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem),
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………………………………………….
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do
reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Umowa warunkowa na realizację Audytu i Strategii Wzorniczej

zwana dalej „Umową”, zawarta w ………………….…………….….…..….. dnia ………………………….……..…………
(miejscowość)

pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa, adres, REGON, NIP)

reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………..
(imię nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej)

zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa, adres, REGON, NIP)

reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………
(imię nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej)

zwaną dalej Wykonawcą,

na przeprowadzenie diagnozy firmy …………………………………………………………………………………..….
(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

w formie audytu wzorniczego tj.: analizy działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i
potrzeb wzorniczych wraz z opracowaniem strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych
działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie zwanym dalej Przedmiotem umowy.
Niniejsza umowa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję.
Niniejsza umowa jest umową warunkową i jej postanowienia mogą wejść w życie, jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniższe warunki:
1. Zamawiający otrzyma informację od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o przyznaniu
dofinansowania na realizację Przedmiotu umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na
konkurencję.
2. Zamawiający zawrze pisemną umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o
dofinansowanie Przedmiotu umowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
działanie 1.4 Wzór na konkurencję. Do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie
wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę diagnozy firmy w formie audytu
wzorniczego tj. analizy działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb
wzorniczych. Wynikiem audytu będzie strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych
działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie.
Audyt wzorniczy obejmie co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty
produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji,
strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych
w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie
zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału
rynkowego Zamawiającego.
Strategia wzornicza tj. raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierać powinna co
najmniej następujące elementy:
a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie
produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii
marketingowej;
b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie
charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
c) określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i
technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć
zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.
Zakłada się, że na podstawie strategii wzorniczej, poprzez wykorzystanie projektowania
wzorniczego, wdrożona zostanie innowacja.
Realizacja zadania tj.: przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa w formie audytu wzorniczego
oraz przygotowanie strategii wzorniczej musi rozpocząć się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od
dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy licząc od dnia
rozpoczęcia projektu. Za wykonanie zadania strony uznają podpisanie przez Zamawiającego
Protokołu odbioru dokumentacji bez uwag co oznacza, że w terminie określonym w zdaniu
poprzednim Wykonawca zobowiązany jest dokonać również wszelkich niezbędnych uzgodnień z
Zamawiającym i uwzględnić czas konieczny do naniesienia poprawek zgłoszonych przez
Zamawiającego. Zakładany termin rozpoczęcia realizacji projektu: marzec 2017 roku. Termin ten
może ulec zmianie – adekwatnie do okresu realizacji projektu i umowy o dofinansowanie, w
ramach której świadczona będzie przedmiotowa usługa.
Prace prowadzące do wykonania przedmiotu umowy zrealizowane zostaną w dwóch etapach wg
następującego harmonogramu:
 Etap 1: Przeprowadzenie audytu wzorniczego zawierające co najmniej informacje
zawarte w §1 ust. 2 w okresie 01.03.2017-31.05.2017
 Etap 2: Opracowanie strategii wzorniczej zawierającej co najmniej informacje zawarte w
§1 ust. 3a-f w okresie 01.06.2017-31.08.2017 z uwzględnieniem zapisu zawartego w §1
ust. 5
Miejsce realizacji przedmiotu umowy: …………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

8. Poszczególne etapy przedmiotu umowy realizować będzie zespół Wykonawcy w składzie:
 Etap 1: Przeprowadzenie audytu wzorniczego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(imię i nazwisko eksperta lub ekspertów)



Etap 2:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
(imię i nazwisko eksperta lub ekspertów)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

§2
ZOBOWIĄZANIA STRON
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z zachowaniem najwyższej staranności,
rzetelnie i terminowo oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami
określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 "Wzór na konkurencję" POPW.
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie świadczenia usług
oraz do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy na każde
żądanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z
Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się poddawać kontroli realizowany przedmiot umowy zarówno przez
Zamawiającego, jak i podmioty nadzorujące prawidłową realizację projektu.
Wykonawca zobowiązuje się do udziału swojego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu
Ekspertów w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z regulaminem konkursu do Etapu I
działania 1.4 "Wzór na konkurencję" POPW.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez
PARP.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 "Wzór
na konkurencję" POPW.
Zamawiający zobowiązuje się udzielać wszelkich niezbędnych informacji i danych niezbędnych do
należytego wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy.
Wykonawca nie może dowolnie zmieniać ekspertów wykonujących poszczególne etapy projektu,
bez zgody Zamawiającego.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w
postaci strategii wzorniczej zawierającej co najmniej elementy wymienione w §1 ust. 3a-f, w
formie wydruku format A4, zbindowanego w jedną całość oraz na nośniku elektronicznym
(CD/DVD) w dwóch egzemplarzach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym do dokumentów finansowych, przy czym prawo wglądu dotyczy tylko
danych nie objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

§3
ROZLICZENIA STRON
1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynagrodzenie brutto w
wysokości: …………………………..…. (słownie: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej
płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze Vat
w terminie 14 dni od daty wpływu faktury Vat do Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego
należytego wykonania umowy przez Wykonawcę i dostarczenie 2 egzemplarzy strategii
wzorniczej wraz z rekomendacjami zawierającej co najmniej elementy wymienione w §1 ust. 3a-f
w formie wydruku format A4, zbindowanego w jedną całość oraz na nośniku elektronicznym
(CD/DVD).
§4
ZMIANA TERMINU WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Każda ze stron jest uprawniona do zmiany terminu wykonania poszczególnych etapów prac
audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej bez ponoszenia z tego tytułu
konsekwencji z zastrzeżeniem, iż:
 w przypadku Zamawiającego nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed dniem jego
rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej
i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie danego etapu prac okaże się
niemożliwe lub znacznie utrudnione,
 w przypadku Wykonawcy nie później jednak niż na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia,
w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub
technicznej, powodujących, ze przeprowadzenie danego etapu prac okaże się
niemożliwe lub znacząco utrudnione.
2. Do odwoływania i zmian terminów poszczególnych etapów prac w imieniu stron upoważnione są
osoby ds. kontaktów, o których mowa w §6.
3. W przypadku odwołania danego etapu prac Wykonawca proponuje nowy termin, w którym
mogłoby się odbyć wykonanie prac z zastrzeżeniem, że wszystkie zaplanowane działania muszą
odbyć się z zachowaniem warunków określonych w §1 ust. 5 niniejszej umowy. Nowy termin
musi być akceptowalny dla Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.
5.

1.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z tytułu realizacji umowy każda ze stron ponosi odpowiedzialność w zakresie czynności, do
których zobowiązała się w ramach umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia,
określonego w §3, z którym wiąże się niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
W przypadku wymienionym w ust. 2, Zamawiający niezależnie od prawa do kary umownej, ma
prawo odstąpienia od niniejszej umowy.
Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty wystosowanego do
Wykonawcy.
Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy
ograniczona zostaje do wysokości 100% wartości umowy brutto za wykonanie przedmiotu
umowy.
§6
OSOBY DO KONTAKTÓW
W celu sprawnego przepływu informacji każda ze stron wyznacza osobę do kontaktów
odpowiedzialną za nadzorowanie prawidłowości wykonania postanowień niniejszej umowy.
 Ze strony Zamawiającego:
………………………………………….………………….…

(imię i nazwisko)

…………………………………………..……………….…..
(nr telefonu)

………………………………………………………….….…
(adres e-mail)



Ze strony Wykonawcy:
………………………………………….…………….………
(imię i nazwisko)

…………………………………………..…………….…….
(nr telefonu)

…………………………………………………………….….
(adres e-mail)

2. Zmiana przedstawicieli wskazanych w ust. 1 powyżej następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony i nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

§7
POUFNOŚĆ
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku
z wynegocjowaniem, zawarciem i realizacją umowy (w szczególności informację poufną stanowi
tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz dane osobowe klientów i pracowników stron, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Strony zobowiązują się, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą stronę informacje
poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane
wyłącznie do dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz, że nie zostaną przekazane
lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej strony
wyrażonej w formie pisemnej.
Zobowiązanie, o którym mowa powyżej nie dotyczy informacji, które zostały ujawnione przez
oficjalne wypowiedzi stron, bądź obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa lub na
ujawnienie których strona otrzymała pisemną zgodę drugie strony, bądź strona wykaże, że
przekazane i ujawnione informacje były już wcześniej znane z innych źródeł.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek zobowiązań wynikających z
obowiązku zachowania poufności, druga ze stron będzie miała prawo do żądania
natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. Wezwanie do zaniechania
naruszeń i usunięcia jego skutków winno być wysłane stronie w formie pisemnej z wyznaczeniem
co najmniej 3 dniowego terminu do wykonania wezwania.
W przypadku niezastosowania się do wezwania opisanego wyżej lub w przypadku, gdy naruszenie
wywołało nieodwracalne skutki, strona naruszająca postanowienia niniejszej umowy,
zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej strony, kary umownej w wysokości 50.000,00 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).
Zapłata kary umownej nie wyklucza również możliwości dochodzenia przez poszkodowaną stronę
odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku naruszenia postanowień
niniejszej umowy.
§8

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, razem z
wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania strategią wzorniczą będącą wynikiem
audytu wzorniczego powstałą w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.
Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczególności
następujące pola eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
e) prawo do wykorzystywania opracowania strategii wzorniczej do celów marketingowych
lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub
identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów
jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
f) prawo do rozporządzania strategią wzorniczą oraz prawo udostępniania jej do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji,
W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do strategii wzorniczej
na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę
Wykonawcy i strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na
tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem przyjęcia strategii wzorniczej przez
Zamawiającego.
Cena za przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej określona w § 3
ust 1 obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz
Zamawiającego na wszystkich wymienionych polach eksploatacji.
Wykonawca oświadcza, że wykonana i dostarczona strategia wzornicza jest wolna od wad
fizycznych i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów
metodologii w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa
te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie strategią
wzorniczą nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności:
praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem strategii
wzorniczej, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego
przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i
ryzyko, nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od
Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych przez nie roszczeń oraz
wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
Jeżeli metodologia ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 6, które uniemożliwią
korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest do

dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej strategii wzorniczej wolnej od
wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie, oraz naprawienia szkód powstałych
z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wtedy także uprawniony do
odstąpienia od umowy, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o
którym mowa w § 5, ust. 2.
9. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do strategii wzorniczej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na strategii wzorniczej aktualnie obowiązującego
logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
§9
KONTROLA I AUDYT
Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Realizatorowi projektu lub organom upoważnionym,
takim jak Instytucja Wdrażająca, Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca, do wglądu
dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Przedmiotem umowy.
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2.

1.

2.

§10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Strony dołożą wszelkich starań zmierzających do polubownego rozstrzygnięcia w drodze
bezpośrednich negocjacji, jakichkolwiek nieporozumień i sporów pomiędzy stronami, które
wynikną podczas realizacji umowy.
Jeżeli w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wyżej wymienionych negocjacji strony nie rozstrzygną sporu
w powyższy sposób, właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§11
ROZWIĄZANIE UMOWY
Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
 Wykonawca zaprzestał swojej działalności,
 Realizacja projektu zostanie z jakichkolwiek przyczyn wstrzymana lub zawieszona przez
Instytucję Wdrażającą
 Instytucja Wdrażająca rozwiąże z Zamawiającym umowę o dofinansowanie projektu
 został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości
 zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy
 Wykonawca pozostaje pod zarządem komisarycznym
 Wykonawca zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym
charakterze.
W przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
proporcjonalne do stopnia zaawansowania prac.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumenty programowe Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

4. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony Umowy i obowiązuje w
okresie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości, o którym mowa w art. 57
rozporządzenia Rady nr 1083/2006.

ZAMAWIAJĄCY
………………………………………

WYKONAWCA
………………………………………….

