
UMOWA O DZIEŁO
Umowa nr 2020/DOT/.../

zawarta w dniu …...........................2020 r.

pomiędzy: ….....................................................................................................................................  zwanym dalej Zamawiającym

a

ADNet  Bussines  Media  Sp.  z  o.o.  ul.  Borowikowa  15  62-023  Borówiec;  KRS:  xxxxxxxxxx  ;  Regon:  ;  NIP:

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adama Durzyńskiego zwaną dalej Wykonawcą.

§1

Zamawiający  zamawia  wykonanie,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  dzieło,  polegające  na:  napisaniu  wniosków o

dofinansowanie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej, realizowanych w ramach  grantów/programów dotacyjncych przez

urzędy, organizacje, fundacje i inne wskazane w niniejszej umowie.

§2

1. Do wykonania dzieła Zamawiający wyda Wykonawcy, na jego żądanie, wszelkie niezbędne materiały dotyczące jego

dotychczasowej działalności w tym dokumenty rejestrowe (w formie elektronicznej).

2. Zamawiający  przekaże  dane  dostępowe  do  zarządzanych  przez  siebie  paneli  internetowych  służących  do

procedowania wnioksów.

3. Zamawiający wyraża zgodę na założenie nowych kont internetowych na platformach obsługujących wnioski i dotacje. 

4. Wykonawca w celu realizacji umowy będzie korzystał z adresu email utworzonego do obsługi wniosków online. Dane

dostępowe do konta email oraz paneli/platform zostaną przekazane Zamawiającemu drogą emailową. Zamawiający

zobowiązuje się nie zmieniać haseł dostępwych w czasie trwania umowy pod rygorem zapłaty kary umownej równiej

przyszługującemu Wykonacy wynagrodzeniu dodatkowemu.

§3

Termin rozpoczęcia umowy ustalono na …...................2020.

§4

Wykonawcy za wykonanie dzieła przysługuje: wynagrodzenie podstawowe w wysokości …... zł netto + 23% vat za wniosek oraz

wynagrodzenie dodatkowe w wysokości …. % netto + 23% vat od każdej kwoty przyznanej dotacji w przypadku pozytywnej

oceny złożonych przez Wykonawcę wniosków.

§5

Wynagrodzenie  podstawowe  będzie  płatne  przelewem na  konto  bankowe  w ciągu  7  dni  od  wystawienia  faktury  vat  zaś

wynagrodzenie dodatkowe w ciągu 14 dni od wystawienia faktury vat (które nastąpi dzień po ogłoszeniu wyników konkursu i

przyznania dotacji). Brak zawarcia umowy o dotację przez Zamawiającego z instytucją która przyznała dotację nie zwalnia go

od zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

§6

Wykonawca zobowiązuje  się  do  przesłania  wniosków  zgodnie  z  wytycznymi  w  regulaminach  określonych  w warunkach  i

zasadach  programów/konkursów  dotacyjnych.  Wykonawca  dopuszcza  wykorzystanie  przez  Zamawiającego  treści

sporządzonych przez siebie wniosków w dowolny sposób w tym wykorzystanie ich w celu samodzielnego ubiegania się o

dotację w innych instytucjach niż te objęte umową.

§7

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Lista instytucji, których dotyczy umowa zostanie uzgodniona

drogą elektroniczą (email). Zamawijacy otrzyma kopię (plik pdf) każdego złożonego przez Wykonawcę wniosku. Każda ze stron

może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie

podstaowe i dodatkowe należne jest w przypadku rozstrzygnięć wniosków po terminie obowiązywania umowy.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


