Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
.................................................
Dane Wykonawcy

FORMULARZ

OFERTOWY

Przystępując do zapytania ofertowego z dnia ……………………….. 2019 r. na realizację zadania
w zakresie koordynowania projektu pn. „Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & SPA
w Krynicy – Zdroju w celu wykorzystania zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego
w aspekcie prozdrowotnym”, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Województwa

Małopolskiego

na

lata

2014-2020

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, za kwotę :
Cena brutto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. zł
słownie:.......................................................................................................................................................................................
w tym: cena netto ………………………………………………. zł, podatek VAT ……............................................... %,
tj. ........................................ zł
1. Oświadczam/y, że w cenie mojej/naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
2. Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym według wzoru
przedłożonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego stanowiącego jego integralną
część, w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam/y, że:
a) zapoznałem/zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do
niego żadnych zastrzeżeń,
b) zapoznałem/zapoznaliśmy się z wzorem umowy określającym szczegółowe warunki
realizacji zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
c) posiadam/y uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania przedmiotowego
zamówienia.

...............................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

…………………………………
Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O ZNAJOMOŚCI ZAKRESU
Oświadczam, że:
ZAKRES
Znam zasady funkcjonowania i użytkowania systemu
SL2014

TAK

NIE

Znam aktualne wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Świadomy/ma odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że przedstawione informacje są
zgodne z prawdą i stanem faktycznym. (dotyczy wszystkich elementów).

…………………., dn. ……………..
(Miejscowość, data)

……………………………………………
(Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
…...……………………………..
Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Niniejszym, nawiązując do zapytania ofertowego z dnia…………………………………………………………
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko Wykonawcy)

działając w imieniu własnym/ lub działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie
występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych
powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

......................................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

UMOWA
Nr ……………../2019
zawarta dn. ………………. w ……………… pomiędzy:
……………………………… reprezentowana przez: …………………………
zwaną dalej: „Zamawiający”,
a
…………………………….. reprezentowana przez: …………………………
zwanym dalej: „Wykonawca”,
o następującej treści:

1.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się koordynować projekt pn.
„Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & SPA w Krynicy – Zdroju w celu wykorzystania
zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego w aspekcie prozdrowotnym”.

2.

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy:

Zakres prac koordynatora projektu:
 weryfikowanie realizowanych i zrealizowanych prac,
 sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,
 bieżące zarządzanie projektem,
 koordynacja obsługi finasowo-ekonomicznej oraz promocji projektu,
 sporządzanie raportów cząstkowych i końcowych z realizacji projektu,
 prowadzenie kampanii informacyjo – promocyjnej,
 rejestrowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych,
 kontrola kwalifikowalności kosztów,
 prowadzenie rejestru umów i zleceń w zakresie projektu,
 prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie projektu,
 sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych oraz informacji, analiz i rozliczeń
z wykorzystaniem środków na realizację projektu,
 sporządzanie wniosków o płatność dla projektu.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności wymienionych w §1 umowy
w terminie od …………….. r. do 30 czerwca 2020 r.
2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu czas realizacji usługi
również ulegnie automatycznemu przedłużeniu. W takim przypadku Wykonawcy należy się
wynagrodzenie proporcjonalne do wydłużenia realizacji projektu.

1.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają –
zgodnie ze złożoną ofertą – łączne wynagrodzenie (ryczałtowe), którego definicję określa
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:
………………………………………………………………………………………………………………….…. zł brutto
słownie:.............................................................................................................................................................................
w tym: cena netto ………………………………… zł, podatek VAT …….......................... %, tj.
........................................ zł
za koordynowanie projektu pn.: „Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & SPA w Krynicy –
Zdroju w celu wykorzystania zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego w aspekcie
prozdrowotnym”.

2.

Z uwagi na ciągły charakter usług wykonywanych przez Zleceniobiorcę na podstawie
niniejszej Umowy, strony przyjmują miesięczne okresy rozliczeniowe.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy miesiąc wynosić będzie:
……………………........................................................................................................................................ zł brutto
słownie ............................................................................................................................................................................,
za koordynowanie projektu pn.: „Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & SPA w Krynicy –
Zdroju w celu wykorzystania zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego w aspekcie
prozdrowotnym”.

4.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku podpisania umowy do 15. dnia danego
miesiąca Wykonawcy przysługuje pełne wynagrodzenie za dany miesiąc, natomiast
w przypadku podpisania umowy w drugiej połowie miesiąca Wykonawcy przysługuje 50%
stawki miesięcznej danego miesiąca.
Pierwszy okres rozliczeniowy – począwszy od miesiąca ………………………… 2019r.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury na koniec danego okresu rozliczeniowego, w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania.

6. Termin realizacji niniejszej umowy może ulec zmianie na skutek przedłużenia terminu
realizacji projektu.
7. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
8. Wynagrodzenie wskazane w §3 będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy nr
………………………. lub inny wskazany na wystawionej fakturze VAT.
9. Do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT wedle stawki
obowiązującej w dacie wystawienia rachunku.
10. Wynagrodzenie zapłacone na rzecz Wykonawcy nie podlega zwrotowi również
w przypadku obowiązku zwrotu dotacji otrzymanej przez Zamawiającego.
§4
Wykonawca zobowiązuje się nie powierzać zamówionych umową czynności do wykonywania
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
§5
W przypadku nie wykonania czynności wskazanych w §1 umowy, wykonania ich wadliwie lub
w sposób nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
wypowiedzenia umowy bez odszkodowania.
§6
1. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach
i określonym zakresie:
a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy;
c) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;
e) zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy wynikającej z potrzeb Zamawiającego
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku
o dofinansowanie.

§7
1. Przekazane informacje i materiały mają charakter dokumentów poufnych i nie mogą być
wykorzystywane w inny sposób, niż określony w niniejszej umowie, ani być udostępnianie
osobom trzecim.
2. Przez informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje o sprawach związanych
z działalnością obu stron i wspólnie realizowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
które nie są przedmiotem wpisów do publicznych rejestrów ani nie są publicznie znane,
a fakt ich publicznej znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności, albo co
do których Strona umowy podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3. Strony umowy zobowiązują się posługiwać wszelkimi informacjami poufnymi uzyskanymi
w trakcie realizacji niniejszej umowy, wyłącznie w celu należytego jej wykonania i nie
przekazywać takich informacji podmiotom trzecim, z wyjątkiem tych, z którymi
współpracują w celu wynikającym z umowy lub przepisów prawa.
4. Strony umowy nie mogą ujawniać osobom trzecim, ani wykorzystywać bez pisemnej zgody
drugiej Strony, informacji poufnych, chyba że ujawnienia takich informacji żąda od niej
upoważniony organ państwowy, w szczególności w toczącym się postępowaniu sądowym,
bądź administracyjnym. W takiej sytuacji Strona ujawniająca zobowiązana jest do
powiadomienia drugiej strony o udzielonych informacjach i w miarę możliwości do
uzyskania odpisu protokołu sporządzonego przez organ państwowy.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje Strony w okresie trwania umowy oraz
w ciągu 2 lat (dwóch) od chwili jej zakończenia.
§8
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niepozostających po stronie Wykonawcy, w wysokości 50 % wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, określonego w § 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niepozostających po stronie Zamawiającego, w wysokości 50 % wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 3 niniejszej umowy.
§9
Strony oświadczają, że niniejsza umowa ma charakter czynności starannego działania.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy na zasadach ogólnych.

§ 10
1. Zamawiający zobowiązany jest do czynnej współpracy przy wykonywaniu zlecenia,
a w szczególności dostarczenia Wykonawcy wszelkich wskazanych przez niego informacji
i materiałów dotyczących realizacji projektu.
2. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa, którego forma,
rodzaj, zakres i treść będą odpowiednie do należytej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do opracowania wzoru pełnomocnictwa.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji umowy jest
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność
któregokolwiek z postanowień umowy, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych
postanowień

umowy.

W

przypadku

uznania

niektórych

postanowień

umowy

za

nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowieniami wywołującymi taki
sam skutek gospodarczy.
§ 13
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

