
UMOWA O DZIEŁO
Umowa nr 2021/DOT/.../...

zawarta w dniu ….........2021 r.
Pomiędzy: …..... 
zwanym dalej Zamawiającym
a
ADNet Bussines Media Spółka z o.o. ul. Borowikowa 15 62-023 Borówiec; KRS: 0000868789; Regon: 387473098; NIP: 777-
33-67-574 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adama Durzyńskiego zwaną dalej Wykonawcą.

§1
Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło, polegające na:

• napisaniu wniosku/wniosków  o dofinansowanie  zadań z  zakresu  działalności  Zamawiającego,  realizowanych w
ramach  grantów/programów  dotacyjnych  przez  urzędy,  organizacje,  fundacje  i  inne  uzgodnione  w  czasie
współpracy (dopuszcza się korespondecję emailową).

• Rozliczeniu dotacji ….. na podstawie: umowy odotację i przesłanych dokumentów finansowych
§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 wniosków.

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  e-mailową.
Zamawiający zobowiązuje się nie zmieniać haseł dostępowych w czasie trwania umowy pod rygorem zapłaty kary
umownej równiej przysługującemu Wykonawcy wynagrodzeniu dodatkowemu.

§3
Termin rozpoczęcia umowy ustalono na dzień …........ 2021 roku.

§4
Wykonawcy za wykonanie dzieła przysługuje:

• wynagrodzenie podstawowe w wysokości …..... zł brutto (z vat 23%) za duży wniosek oraz …..... zł brutto (z 23%
vat) za mały wniosek (płatne na podatawie proformy),

• oraz wynagrodzenie dodatkowe w wysokości od 3,69 do 4,92 % brutto (z 23% vat) od każdej kwoty przyznanej
dotacj uzyskanej na podstawie wniosku opracowanego i/lub złożonego przez Zamawiającego (wersje elektroniczne
jak i papierowe).

• Wynagrodzenie ….... brutto (z 23% vat) za finansowe rozliczenie dotacji.
Podstawą  do  rozpoczęcia  pracy  jest  opłacenie  proformy  oraz  dostarczenie  wszystkich  niezbędnych  dokumentów
(rejestracyjnych, sprawozdań i wytycznych do wniosku/rozliczenia) co najmniej na 10 dni roboczych przez datą zamknięcia
konkursu ofert/terminu rozliczrenia którego umowa dotyczy. Nie spełnienie tego warunku jest podstawą do rozwiązania
umowy przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym bez zachowowania okresu wypowiedzenia.
Jeżeli  wynagrodzenie  podstawowe  zostało  opłacone  a  wymagane  dokumenty  nie  zostały  dostarczone  w/w  terminie,
Zamawiajacemu nie przysluguje prawo do zwrotu opłaty.
Napisany wniosek/rozliczenie  zostanie  przekazany drogą  mailową Zamawiającemu  w terminie  5  dni  roboczych od  dnia
dostarczenia w/w dokumentów.

§5
Wynagrodzenie podstawowe będzie płatne przelewem na konto bankowe w ciągu 3 dni od wystawienia proformy/faktury
zaś wynagrodzenie dodatkowe w ciągu 14 dni od wystawienia faktury vat (które nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu i
przyznania  dotacji).  Brak  zawarcia  umowy  o  dotację  przez  Zamawiającego  z  instytucją,  która  ją  przyznała  nie  zwalnia
Zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie proform, faktur i korekt
drogą mailową.

§6
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przesłania  wniosków  zgodnie  z  wytycznymi  określonych  w  warunkach  i  zasadach
programów/konkursów  dotacyjnych  o  które  Zamawiający  chce  się  ubiegać.  Wykonawca  dopuszcza  wykorzystanie  przez
Zamawiającego treści napisanych przez siebie wniosków.

§7
Zmiana  umowy  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Lista  instytucji,  których  dotyczy  umowa  zostanie
uzgodniona  drogą  elektroniczną  (email).  Zamawiający  otrzyma  dostęp  do  plików  każdego  złożonego  przez  Wykonawcę
wniosku.  Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu  wypowiedzenia.  W
przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania
okresu wypowiedzenia. Wynagrodzenie podstawowe i dodatkowe należne jest także w przypadku rozstrzygnięć wniosków
po terminie obowiązywania umowy. 

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Treść umowy jest poufna w zakresie: treści pisanych wniosków jak i miejsc i składania. Bez zgody obu stron nie dopuszcza się
ujawinia treści umowy oraz zakresu pisanych wniosków i opracowanych rozliczeń.

§10
Umowa została spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


