ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2015
z dnia 11.12.2015r.
I.
ZAMAWIAJĄCY
MEGA SP. Z O.O. UL. BRZOZOWA 16, 11-700 MRĄGOWO
II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego
podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie MEGA SP. Z O.O., przez co najmniej 2 osobowy zespół
audytowy.
III.
INFORMACJE OGÓLNE
Usługa będzie realizowany w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, Osi priorytetowej:
„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
IV.
1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania
Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów / usług wraz z
rekomendacjami. Audyt obejmuje m.in.:
a)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie oferty produktowej/usługowej,
b)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie modelu biznesowego,
c)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie technologii,
d)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
e)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie procesów komunikacji,
f)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie strategii marketingowej,
g)
analizę wzorniczą Zmawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji
oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
h)
analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
i)
analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.
j)
opracowanie raportu (strategii wzorniczej) z przeprowadzonego audytu wzorniczego,
zawierającego co najmniej następujące elementy:
− ogólną charakterystykę Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa
w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem,
strategii marketingowej,
− ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierającego co najmniej informacje
odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów i trendów rynkowych,
− określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych
i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego.
− ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa przez Zamawiającego oraz jego potencjału w tym
zakresie,
− zdefiniowanie problemów wzorniczych Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć
zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie,
− rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego.
2.
Audyt będzie realizowany przez co najmniej 2 osobowy interdyscyplinarny zespół ekspertów

wskazanych przez Oferenta
3.
Kod CPV usługi: 79212000-3 Usługi audytu
IV.
TERMIN I OBSZAR REALIZACJI USŁUGI
Realizacja usługi zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”
- etap I i będzie trwała maksymalnie 3 miesiące.
Projekt zostanie zrealizowany w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatu mrągowskiego.
V.
KRYTERIA FORMALNE WOBEC OFERENTÓW
1. Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów
(wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na
rynek w ostatnich pięciu latach. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie są w szczególności
referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
2. Przedmiot działalności Zamawiającego obejmuje – handel hurtowy, produkcja materiałów izolacyjnych,
nanotechnologicznych – najbardziej innowacyjnych izolacji termicznych dostępnych na rynku
światowym.
3. Wskazane jest, aby Oferent posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w
trzech różnych branżach gospodarki.
4. Do realizacji audytu Oferent wskazał co najmniej 2 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. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie ekspertów
są w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz
z osiągniętymi efektami.
5. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% 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.
8. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe
zamówienie z dalszego postępowania.
VI.
KRYTERIA DO UMOWY
1. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia
warunkową umowę na realizację audytu wzorniczego.
Umowa warunkowa na realizację audytu wzorniczego będzie w szczególności uwzględniać:
a) opis działań planowanych do realizacji w ramach audytu wzorniczego z uwzględnieniem
harmonogramu i miejsca ich realizacji,
b) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii
wzorniczej,

c) informację o zespole Wykonawcy realizującym audyt oraz opracowującym strategię wzorniczą
wraz z przypisaniem osób do poszczególnych działań,
d) informację o osobach wyznaczonych ze strony Zamawiającego do współpracy przy realizacji
audytu i opracowania strategii wzorniczej,
e) wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację działań związanych z przeprowadzeniem
audytu oraz opracowaniem strategii wzorniczej,
f) kwestie przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych
do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego
i opracowaniem strategii wzorniczej,
g) zobowiązanie Wykonawcy do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów
w terminie wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania
1.4 „Wzór na konkurencję” POPW
h) zobowiązanie Wykonawcy do opracowania strategii wzorniczej zgodnie z wymogami
określonymi w Regulaminie konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW,
i) zobowiązanie Wykonawcy do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii wzorniczej z
Zamawiającym,
j) zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez
PARP,
k) warunek uzależniający obowiązywanie umowy od otrzymania przez Zamawiającego informacji
od PARP o przyznaniu dofinansowania do realizacji Projektu,
l) zobowiązanie Wykonawcy do realizacji usługi doradczej zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór
na konkurencję” POPW.
2. Obowiązywanie umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego Zamawiający uzależnia od
otrzymania informacji od PARP przyznaniu dotacji do realizacji projektu w ramach Działania 1.4 „Wzór na
konkurencję", I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020.
VII.
OFERTA
1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru „Formularz oferty” (załącznik nr 1).
a)
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
2. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.
a)
Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej i
elektronicznej.
VIII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 28 grudnia 2015r.
2. Oferta powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego do dnia 28
grudnia 2015r, z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/12/2015 z dnia 11.12.2015r.”
IX.
KRYTERIA WYBORU OFERTOWEGO
a) Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne (pkt VI).
b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium CENY (waga: 100%);
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena i doświadczenie wynosi 100.
Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
--------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej
c) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna
punktów za Cenę: 100.

ilość

X.
TRYB POSTĘPOWANIA
Z wybranym oferentem zostanie podpisana warunkowa umowa realizacji usługi, uzależniająca jej realizację
od przyznania Zamawiającemu dofinansowania i podpisania przez Zamawiającego umowy dofinansowania
projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję, I Etap.
XI.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
3. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby
uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej
wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnego potwierdzenia
4. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z
załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował
zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub
do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
7. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez
niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie
Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
8. Wszelkie zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres mega@mega.biz.pl
Zapytanie zostało upublicznione na stronie Zamawiającego WWW.mega.biz.pl
XII.
ZAŁACZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
Załącznik nr 3 – Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług).
Załącznik nr 4 - Zakres minimalny umowy warunkowej na realizację audytu wzorniczego

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
do zapytania ofertowego nr 1/12/2015 z dnia 11.12.2015r.
Przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii
wzorniczej w firmie …………………., przez co najmniej 2 osobowy zespół audytowy.
Dane Wykonawcy:
Nazwa (firma)
….........................................................................................................................
Adres siedziby ….........................................................................................................................
Telefon
….........................................................................................................................
E-mail
….........................................................................................................................
NIP
….........................................................................................................................
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące realizacji usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego
podstawie opracowanie strategii wzorniczej w firmie ………….., przez co najmniej 2 osobowy zespół
audytowy.
1.

zobowiązuję się zrealizować usługę w cenie:
a)
….................................................................................................................. PLN netto
słownie PLN: …...........................................................................................
b)
…..................................................................................................................PLN brutto
słownie PLN: …...........................................................................................

2.

zobowiązuję się zrealizować usługę w terminie …...............

Lista złożonych załączników:
1. ….
2. ….
3. ….

….................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty
oraz pieczątka identyfikacyjna Oferenta)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest* powiązany kapitałowo ani osobowo z
Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
− uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
− posiadanie udziałów lub co najmniej 5% akcji,
− pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− 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.
2.
3.

Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego nr 1/12/2015,
Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

* nieprawidłowe stwierdzenie proszę skreślić

…......................................................... dnia …...................2015 r.

….................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty
oraz pieczątka identyfikacyjna Oferenta)

Załącznik nr 3 – Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług).
Lp.

1
2
3

Nazwa zamawiającego

Branża
Zakres opracowania
Doświadczenie podstawowe

Data realizacji

Załącznik nr 4 – projekt umowy warunkowej

UMOWA WARUNKOWA
W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt. „………..” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap zawiera się w dniu umowę
warunkową,
pomiędzy: …………….z siedzibą ………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców……., NIP: …..REGON: ……,
reprezentowaną przez: …………………….., zwanym dalej „Zamawiającym”
a
pomiędzy: …………….z siedzibą ………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców……., NIP: …..REGON: ……,
reprezentowaną przez: ……………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie zwanymi „Stronami”.
Wybór Wykonawcy dokonany został w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w
trybie zasady konkurencyjności, określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.”
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu wzorniczego i
opracowania strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego.
Powyższe działania w dalszej części umowy zwane są przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z treścią
zapytania ofertowego nr…… z dnia …..….i ofertą z dnia …...
§2
Warunkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia jest wybranie projektu do dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020
§3
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, dysponuje potencjałem technicznym oraz kadrą, która posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są w posiadaniu
Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia (dokumenty,
zestawienia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania audytu) w terminie 5 dni roboczych od
dnia skierowania przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie danych.
2. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Wykonawca w
związku ze świadczeniem usług na mocy niniejszej umowy może mieć dostęp do informacji, które nie są
powszechnie dostępne publicznie, a które dotyczą przedsiębiorstwa Zamawiającego i mają dla niego
wartość gospodarczą stanowiąc Tajemnice Przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

zwaną dalej Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Tajemnicą Przedsiębiorstwa objęte są wszelkie dotyczące
przedsiębiorstwa Zamawiającego informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, handlowe,
prawne, marketingowe, operacyjne, a także informacje dotyczące strategii cenowych, programów i
usprawnień w zakresie systemów danych, w tym w szczególności dane dotyczące:
− struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego,
− ofert składanych przez Zamawiającego swoim potencjalnym kontrahentom oraz stosowanych przez
Zamawiającego strategii ofertowania,
− współpracowników i klientów Zamawiającego oraz umów z nimi zawartych bądź zawieranych,
− działań marketingowych Zamawiającego oraz jego planów marketingowych,
− prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez Zamawiającego,
− stosowanych przez Zamawiającego technik świadczenia usług.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących Tajemnicę
Przedsiębiorstwa, tj. zobowiązuje się w szczególności do ich nie ujawniania, nie wykorzystywania oraz
do ich nie przekazywania - komukolwiek i w jakikolwiek sposób - bez wyraźniej zgody Zamawiającego.
Zakaz wykorzystywania informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa nie dotyczy Wykonawcy, gdy
wykorzystywanie owych informacji stanowi bezpośrednie wykonywanie jego obowiązków wynikających
z zawartej umowy. Obowiązek wskazany w zdaniu pierwszym ciąży na Wykonawcy bez względu na
formę i sposób uzyskania przez niego informacji objętych Tajemnicą Przedsiębiorstwa oraz niezależnie
od ich źródła.
Wykonawca, w ramach wskazanego w ust. 3 obowiązku zachowania poufności zobowiązuje się także do
zabezpieczenia posiadanych przez siebie informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa przed
utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz jakimkolwiek dostępem osób nieupoważnionych,
informowania osób trzecich, które zyskują dostęp do takich informacji o ich poufnym charakterze i
odpowiedzialności zw. z naruszeniem Tajemnicy Przedsiębiorstwa oraz do przechowywania wszelkich
nośników, na których zostały utrwalone takie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych
osobom nieuprawnionym.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących Tajemnicę
Przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy, a także przez okres 10 (słownie: dziesięć) lat od
jego zakończenia - chyba że stan tajemnicy uprzednio ustanie.
W przypadku zakończenia realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek zwrócenia Zamawiającemu
wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących lub mogących dotyczyć Tajemnicy
Przedsiębiorstwa, jakie Wykonawca sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania
niniejszej umowy, w związku lub przy okazji wykonania obowiązków z niej wynikających - włączając w to
wszelkie ich kopie, odpisy, zapisy na nośnikach magnetycznych i cyfrowych. Obowiązek wskazany w
zdaniu poprzednim winien być wykonany przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 (słowni: trzech) dni
od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
W razie naruszenia przez Wykonawcę Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uprawniony do
żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. W
przypadku gdy szkoda powstała w wyniku naruszania Tajemnicy Przedsiębiorstwa przewyższać będzie
kwotę ww. kary umownej Wykonawca ponosi odpowiedzialność ponad zastrzeżoną karę umowną do
pełnej wysokości tej szkody.
Obowiązki powyższe i związane z nimi uprawnienie Zamawiającego dot. również innych informacji, które
nie stanowiąc Tajemnicy Przedsiębiorstwa zostały przez Zamawiającego uznane za poufne, a o którym to
fakcie Wykonawca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien.

§5
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego, świadczenie usług doradczych w
powyższym zakresie i opracowanie strategii wzorniczej , przy czym:
a) opracowanie strategii wzorniczej nastąpi zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie
konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na konkurencję” POPW;
b) świadczenie usługi doradczej będzie zgodnie z zasadami działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
POPW;
c) Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia ostatecznej wersji strategii z Zamawiającym;
d) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag do strategii wzorniczej zgłoszonych przez
PARP;
e) audyt przeprowadzany będzie w siedzibie Zamawiającego;
f) przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest na okres
………..
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§6
Odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia
przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających zakończenie
przeprowadzonych zadań audytowych.
Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1.
Protokół odbioru będzie określał:
a) datę i miejsce odbioru przedmiotu Umowy,
b) ocenę prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z zakresem prac ujętych w zapytaniu
ofertowym i niniejszej umowie,
c) oświadczenie o braku zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu zamówienia.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wad w trybie określonym w § 7. Stwierdzenie przez Zamawiającego
usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń.
§7
Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia w
terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad w terminie
Zamawiający może zastosować kary umowne, określone w § 9 ust.1 pkt. 3) .
Jeżeli wady są istotne, a Wykonawca nie może ich usunąć lub z okoliczności wynika, że nie zdoła tego
zrobić w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia
wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1 w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od wad
pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, określonego w § 8 ust.1
w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z
uwzględnieniem istniejących wad.
W wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie, a wady nie są istotne, ust. 3
stosuje się odpowiednio.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto
(słownie: …..).

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto nr … w terminie 14 dni od daty prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:
a) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy bez podania przyczyny 20% wynagrodzenia brutto
określonego w §8 ust.1;
b) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 20%
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1;
c) 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust.1 za zwłokę w usuwaniu wad przedmiotu umowy, w
stosunku do terminu określonego w §7 ust.1.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac,
przygotowane w ramach niniejszej Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z prac
osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności
praw autorskich innych osób.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i
prawa zależne do wszelkich utworów powstałych w związku z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i
opracowaniem strategii wzorniczej , w ramach wynagrodzenia, o którym mowa §8 ust.1.
§ 11
Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy powinny być oznakowane, Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym
stosowne oznaczenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
§ 12
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innym podmiotom.
2. Skład Zespołu Audytowego, może ulec zmienianie w trakcie realizacji umowy po uzyskaniu pisemnej
zgody od Zamawiającego.
3. W przypadku naruszenia ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 9.
§ 13
1. Do współpracy w realizacji audytu oraz opracowania strategii wzorniczej upoważnia się ze strony
Zamawiającego
a) ……………………………….
b) ……………………………..
ze strony Wykonawcy:
a) ………………………………. – odpowiedzialny za ……………….
b) …………………………….. – odpowiedzialny za ……………….
2. Wykonawca zobowiązuje się do udziału jego przedstawiciela w posiedzeniu Panelu Ekspertów w terminie
wyznaczonym przez PARP, zgodnie z Regulaminem konkursu do Etapu I działania 1.4 „Wzór na
konkurencję” POPW.
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§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony zobowiązują się
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia przekazać je
do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w trzech dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i
Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

