UMOWA
NR ............./2016

zawarta w dniu …………………………………..,
………………….., w Kielcach pomiędzy:
Województwem Świętokrzyskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25
25-516 Kielce, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1) Karolinę Jarosz - Z-cę
cę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
a……………………………………………….
……………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………..
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na pełnieniu funkcji
eksperta – wykładowcy w zakresie pomocy publicznej podczas spotkania Grupy Tematycznej
ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii
Społecznej w dniu 28 października 2016r.
2016r organizowanej w ramach projektu pozakonku
pozakonkursowego pn. „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem,, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia
zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii
społecznej), zwanego dalej „zadaniem”.
2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przygotowania wykładu i prezentacji multimedialnej
multimedialnej nt. „Pomoc
„
publiczna
w projektach OWES”. Tematyka przygotowanego wykładu powinna obejmować co
najmniej następujące zagadnienia: pojęcie
ie pomocy publicznej i definicję przedsiębiorcy, akty prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące pomocy publicznej, zasa-

2)

3)

4)
5)

dy udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis, realizacja projektów współfiwspółf
nansowanych z EFS zgodnie z zasadami pomocy publicznej, rodzaje pomocy
występujące w projektach w współfinansowanych ze środków EFS, kwalifikowalność
beneficjentów pomocy, obowiązki podmiotów udzielających i otrzymujących pomoc
publiczną.
Przedstawienia prezentacji multimedialnej podczas spotkania Grupy Tematycznej ds.
współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Ośrodkami Wsparcia
Wsparci
Ekonomii Społecznej
Społecznej.
Analizy projektów OWES (współfinansowanych z EFS) pod kątem identyfikacji
wystąpienia pomocy, beneficjenta i udzielającego pomocy, momentu udzielania
pomocy.
Udzielania wyjaśnień i odpowiedzi podczas trwania spotkania, tj. w godz. 10.00 –
14.00.
Opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji na 2 dni przed rozpoczęrozpocz
ciem spotkania Grupy Tematycznej projektu materiałów edukacyjnych dla uczestn
uczestników spotkania w formie elektronicznej zawierających zagadnienia zgodne z tematytemat
ką przygotowanego wykładu. Powielenie materiałów należy do Zamawiającego.

§2
Wykonawca wykona zadaniee w terminie: 28 października br., w miejscu i czasie uzgodnionym
z Zamawiającym.

1.
2.

§3
Wykonawca wykona zadanie w sposób samodzielny,
samodzielny z należytą starannością,
starannością bez
bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zamawiającego.
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może powierzyć
wykonania zadania innej os
osobie ani dokonać przelewu wierzytelności wynikającej
z umowy.
§4

1. Wykonawcy przysługuje następujące wynagrodzenie:
1) netto …….. zł (słownie:…………..…..)
2) VAT …….. zł (słownie: ……………...)
3) brutto…….. zł (słownie…………….…)

2. Wynagrodzenie,
ie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3
3,, jest stałe i zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem umowy.
3.Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku będzie prawidłowe
wykonanie umowy potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez strony
umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym poniżej 30
000,00 EURO.
4.Wynagrodzenie zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazany w niej
rachunek bankowy Wykonawcy.
5.Wykonawca oświadcza, że został poinformowany,
poinformowany, iż świadczenie usług objętych umową
jest współfinansowane
przez
Zamawiającego
ze
środków
Unii
Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

2.

3.

§5
W przypadku niewykonania lub nienależyt
nienależytego
ego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzewypowiedz
nia.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości 10% wynawyn
grodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek naruszenia.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.

§6
1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac
przygotowane w ramach umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów
osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym
w szczególności
ości praw autorskich innych osób.
2. Z dniem, o którym mowa w § 2,
2 Wykonawca przenosi na Zamawiającego:
1) całość majątkowych praw autorskich do wyników prac przygotowanych przez Wykonawcę
w ramach czynności związanych z wykonywaniem umowy, bez ogranicz
ograniczeń, co do terytorium,
czasu, liczby egzemplarzy, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w zakresie:
a) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych;

b) wystawiania lub publiczną prezentacją na ekranie, w tym podczas seminariów
i konferencji;
c) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audioaudio
wizualnych i komputerowych;
d) zwielokrotnienia poprzez wydruk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej;
e) wprowadzenia do obrotu;
f) nieodpłatnego udostępnienia zwielokrotnionych egzemplarzy;
g) wykorzystywania w całości lub w części oraz łączenia z innymi utworami, opracowywania
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualniania, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki,
zmianę barw, wielkości i treści całości lub części;
h) wprowadzenia w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem
utrwaleniem w pamięci
RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej;
i) publikacja i rozpowszechniania w całości lub w części za pomocą wizji i fonii przewodowej albo
bezprzewodowej przez stację naziemną.
2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych
zależnych praw autorskich do wyników prac,
o których mowa w pkt 1;
3) własność nośników, na których zostały utrwalone wyniki prac, o których mowa w pkt 1.
3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, następuje bez jakichkolwiek dalszych czynności
stron umowy.
4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, zawarte jest
w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Zmiany
miany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Zamawiającego

§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Zamawiający potwierdza
otrzymanie trzech, a Wykonawca - jednego egzemplarza umowy.

Wykonawca

Zamawiający

