WZÓR
UMOWA
o opracowanie wniosku o dofinansowanie
zawarta w dniu ……………………… r. w ……………………….. pomiędzy:
…………………………………………………….……..……….
z
siedzibą
w
………………………………………………………,
zarejestrowaną w ………………………………………………, NIP …………………………, zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
………………………………….…………………….…………………. z siedzibą w …………………………………………..………..,
zarejestrowaną ……………………………………………..…………, NIP ………………………….., reprezentowaną przez
…………………………..…………………….……….., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”
o treści następującej;
§1
(Zakres umowy)
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie na rzecz Zleceniodawcy wniosku o dofinansowanie Projektu
…………………………………………………………….. w ramach Programu ………………………………………………..………….
Działanie ………………………………………………..………, zwanego dalej „wnioskiem o dofinansowanie”, wraz
ze wszystkimi załącznikami wymaganymi w regulaminie konkursu, z wyjątkiem części finansowej
biznesplanu.
2. Doradca powyŜsze zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do jego wykonywania z naleŜytą
starannością, dbając o interesy Zleceniodawcy.
§2
(Zobowiązania Stron)
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy w
terminie do …………………………. roku.
2. Zleceniodawca jest zobowiązany do współpracy przy wykonywaniu umowy, polegającej w
szczególności na udzielaniu Zleceniobiorcy wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z
wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności o załoŜeniach planowanego Projektu,
prowadzonej działalności i przedkładanej dokumentacji. Wyjaśnienia składane mogą być przez
umocowanych przedstawicieli Zleceniodawcy, a takŜe jego pracowników i współpracowników – jeŜeli
z racji wykonanych czynności posiadają potrzebne wiadomości.
3. Zleceniobiorca gwarantuje poprawność formalną przygotowanego wniosku. W przypadku
niedopełnienia poprawności formalnej Zleceniobiorca nie pobierze Ŝadnego wynagrodzenia,
a otrzymane wcześniej wynagrodzenie zwróci.
§3
(Wynagrodzenie Zleceniobiorcy)
1. Za usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma:
a)
wynagrodzenie
w
wysokości
……………………..…………
złotych
netto
(słownie:
…………………………………………………………………………………………. zł netto) oraz
b)
dodatkowo premię za sukces w wysokości ………% netto wartości przyznanej dotacji, przy czym
warunkiem wypłaty premii za sukces będzie otrzymanie przez Zleceniodawcę pisemnej
informacji o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu ………………………………………..,
Działania ……………………………………..
2. Jeśli nie dojdzie do złoŜenia wniosku wyłącznie z winy Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca wykona
swoją pracę, zachowuje on prawo do otrzymania wynagrodzenia określonego w punkcie 1 a).
3. Wynagrodzenie będzie płatne w następującym trybie:
a) kwota wynagrodzenia określona w punkcie 1 a) zostanie wypłacona w terminie …… dni po
złoŜeniu wniosku w ………………………………………………., zgodnie z regulaminem naboru wniosków
Programu …………………………………..………………… Działanie ……………………….………………………………..
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b) premia za sukces, o której mowa w punkcie 1 b) zostanie wypłacona po otrzymaniu przez
Zleceniodawcę pisemnej informacji o moŜliwości podpisania umowy na realizację projektu w
ramach Programu ………………………..………….. Działanie …………………………………………………..
4. Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej
obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie w wysokości wyŜej określonej będzie płatne na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę.
5. Wynagrodzenie płatne jest w formie gotówkowej w siedzibie Zleceniobiorcy lub na rachunek
Zleceniobiorcy w banku ……………………………………………………………………………………….
§4
(Osoby kontaktowe)
Zleceniobiorca i Zleceniodawca określają, Ŝe poniŜsze osoby będą odpowiedzialne za wymianę
dokumentów oraz informacji, jak równieŜ składanie oświadczeń w kwestiach dotyczących
wykonywania czynności przewidzianych w niniejszej umowie:
a) ze strony Zleceniobiorcy – .....................................................
tel./fax ............................................................................
tel. kom. ..........................................................................
e-mail: .............................................................................
b) ze strony Zleceniodawcy – ......................................................
tel./fax ……………………………………………………………………………………………………
tel. kom. ……………………………………………………………………………..………………….
e-mail: .............................................................................
§5
(Postanowienia końcowe)
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i podpisu Stron
niniejszej Umowy pod rygorem niewaŜności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
Stron.

Zamawiający :

Zleceniobiorca :
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