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(WZÓR) 

Umowa zlecenia nr ………../………………. 

zawarta w dniu  ……………………...  w Szczawnie - Zdroju pomiędzy 

 

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Szczawnie - Zdroju  przy ul. Szczawieńskiej 2,  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX 

Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000043944,  

Zarząd której tworzą: Sławomir Hunek - Prezes Zarządu, Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu, 

posiadającą kapitał akcyjny 9 790 000,- zł, Regon 890004750,NIP 886-000-34-33, 

reprezentowaną przez: 

Sławomira Hunka – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 

 

a 

……………………………………………………., 

z siedzibą: ………………………………………………………… 

wpisaną do ……………….pod numerem………………………………………….. 

nr REGON ………………………………., nr NIP ……………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 

Zwanym(ą) dalej „Zleceniobiorcą”, 

zaś wspólnie zwanymi „Stronami” 

 

Umowa zostaje zawarta na potrzeby realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, zwanego dalej 

Projektem, realizowanego przez Zamawiającego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego w roli Lidera, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2C 

Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które 

jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w 

ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności poniższe kwestie: 

1) Czy Przedsiębiorca, w szczególności obecnie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, 

jest zobowiązany do zwrotu Grantu w sytuacji, gdy w przeciągu 5 lat od daty zakończenia i 

rozliczenia projektu  
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a) zmieni profil działalności - inny zakres PKD? 

b) zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej? 

c) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej? 

d) zmieni formę prawną prowadzonej działalności - np. będzie kontynuował działalność w 

ramach Sp. z o.o.? 

e) wystąpią zaległości w stosunku do Skarbu Państwa 

2) Jakie są konsekwencje dla sytuacji przedstawionej w literze. a-e  jeżeli: 

a) Grantobiorcą jest podmiot prowadzący Przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej i weksel 

In blanco jest podpisywany przez wszystkich wspólników tej spółki. 

b) Grantobiorcą jest osobą fizyczna prowadząca działalność gospodarczą samodzielnie bądź w 

formie spółki cywilnej i pozostaje w związku małżeńskim nie posiadając rozdzielności 

majątkowej i wówczas małżonek Grantobiorcy jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie zobowiązania 

3) Jaki jest statusu prawny przedsiębiorstwa ( w kwestii przedsiębiorstw 

powiązanych/partnerskich/spółki córki) w myśl rozporządzenia nr 651/2014, tj. definicji jednego 

przedsiębiorstwa i wpisywania się tej definicji w założenia projektu, w szczególności kryteriów 

dot. podmiotów ubiegających się o grant.  

4) Czy istnieje powiązanie Wykonawcy usługi z Grantobiorcą w przypadku jeśli pracownik 

Wykonawcy jest wspólnikiem (posiada mniej niż 25 % udziałów) w przedsiębiorstwie ubiegającym 

się o grant w myśl rozporządzania 651/2014 oraz definicji projektu „Dolnośląski Bon na 

Innowacje”? Czy w sytuacji kiedy pracownik potencjalnego Wykonawcy Usługi (de facto 

zaangażowany w realizacją Usługi) jest wspólnikiem (posiada mniej niż 25 % udziałów) w 

przedsiębiorstwie, który ubiega się o Grant, są prawne podstawy do wykluczenia takiego 

potencjalnego Wykonawcy Usługi z realizacji tej Usługi. 

3. Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco:  

- data rozpoczęcia: dzień podpisania umowy, 

- data zakończenia: 29.05.2018r. 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż podejmuje się realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami wystarczającymi 

do wykonywania przedmiotu umowy wskazanego w § 1. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy na ustalonych umową warunkach, 

z zachowaniem terminów oraz z najwyższą starannością, efektywnością, zgodnie z najlepszą praktyką 

i wiedzą oraz zgodnie z aktualnymi zasadami obowiązującymi dla projektów współfinansowanych przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w szczególności dla projektów realizowanych w ramach 

Działania 1.2 C RPO WD 2014 - 2020. 

4. Realizując przedmiot umowy Zleceniobiorca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym 

oraz uzgadniania podejmowanych działań z wyznaczonymi jednostkami organizacyjnymi Zleceniodawcy. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie praw autorskich na Zleceniodawcę nastąpi automatycznie po uiszczeniu 

przez niego zobowiązania finansowego wynikającego z niniejszej umowy,  o którym mowa w §4. 
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6. Konieczność wykonywania jakichkolwiek czynności podejmowanych przez Zleceniobiorcę  

w związku z wymogiem należytego wykonania przedmiotu umowy, których konsekwencją będzie 

zwiększona ilość nakładu pracy lub obowiązków, nie będzie uznana za powód do zmiany warunków 

umownych, w szczególności do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §4. 

7. W razie wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości wykonania przedmiotu umowy 

Zleceniobiorca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zleceniodawcy. 

8. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z 

realizacją przedmiotu umowy. 

9. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy wszystkie informacje, materiały oraz dokumenty i wzory 

dokumentów będące w jego posiadaniu, niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 

1. Strony przyjmują następujące adresy e-mail do przesyłania i wymiany informacji pomiędzy Zleceniodawcą 

a Zleceniobiorcą: 

a) Zleceniodawca wyznacza do kontaktów z Zleceniobiorcą P. Katarzynę Kowalską. Korespondencja 

elektroniczna związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana na adres 

karolina.sobocinska@darr.pl, 

b) Zleceniobiorca wyznacza do kontaktów z Zleceniodawcą P. ………………….. Korespondencja elektroniczna 

związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana na adres ……………………………… 

§ 4 

1. Z tytułu właściwej realizacji przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej 

kwocie ……………… zł brutto ( ……………….. zł netto). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie wydatki i koszty poniesione przez 

Zleceniobiorcę związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie wystawionej poprawnie przez Zleceniobiorcę faktury 

VAT oraz na podstawie zatwierdzonego Protokołu Odbioru Usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę faktury VAT, o której mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

5. Zleceniodawca nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były spowodowane jego 

działaniem.  

6.  Zleceniodawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 886-000-34-33. 

§ 5 

1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę za pisemnym zawiadomieniem, ze skutkiem 

natychmiastowym bez obowiązku zapłaty, w przypadku gdy Zleceniobiorca: 

a) złamie którykolwiek z warunków niniejszej umowy, 

b) nie będzie świadczył lub odmówi właściwego i racjonalnego świadczenia przedmiotu umowy, 

c) okaże się winien zachowania nieprofesjonalnego lub zaniedba wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 6 

mailto:karolina.sobocinska@darr.pl
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać w trybie 

polubownych negocjacji. Gdyby ta droga zawiodła, wówczas spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

        

 

 

Zleceniobiorca                                                                                                                      Zleceniodawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Wzór Protokołu odbioru usługi. 
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Załącznik nr 1 do Umowy zlecenia nr ……………. 

 

(WZÓR) 

Protokół odbioru usługi realizowanej 

w ramach Umowy zlecenia nr …./…….. z dnia …….. 

dla Zleceniodawcy - Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

przez Zleceniobiorcę –  …………………. 

Usługa została przeprowadzona na potrzeby projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” realizowanego przez 

Zamawiającego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w roli Lidera, w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego 

WD 2014-2020.   

Okres realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 29.05.2018 r.  

W ramach realizacji Umowy zlecenia nr ……. /……… Zleceniobiorca zobowiązany był do wydania opinii prawnej 

w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na 

Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, a Zamawiający odbiera następujące dokumenty: 

1. Poprawnie wystawioną fakturę VAT.  

2. Opinie prawne. 

Oświadczenie:                                                                                      

                                                                                                                                                        (Zaznacz) 

1 Zamawiający i Wykonawca zgodnie stwierdzają, że umowa została wykonana zgodnie z jej zapisami. 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jego wykonania. 

  

    

2 Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do sposobu zrealizowania umowy: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

 Zaznaczenie wiersza 1 oznacza, że protokół niniejszy stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia 

 Zaznaczenie wiersza 2 oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacone po usunięciu zastrzeżeń 

Zamawiającego 

  

         Zleceniobiorca                                                                                                                  Zleceniodawca 

 

………………………………….. 

Miejsce, Data 


