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Projekt wspottinansowany ze irodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przyszto&t"

W zwiazku z przystajjieniem przez Gmine^ Ostrowek do realizacji projektu nr POIG.08.03.00-
10-528/13 pn. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrowek" wspotfmansowanego przez Uni? Europejskq. w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa:
Spoteczenstwo informacyjne - • zwiejkszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3
Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

kieruje si? zapytanie ofertowe na swiadczenie uslug doradczych w realizacji projektu.

Ostrowek, 29 sierpnia 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy projektu PO1G.08.03.00-10-528/13, realizowanego przez Gmin^ Ostrowek:
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek", wspolfmansowanego przez
Uni? Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoteczenstwo informacyjne -
zwi^kszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu — elnclusion.

NA SWIADCZENIE USLUG DQRADCZYCH w REALIZACJI PROJEKTU
,,Przeciwdzialanic wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrdwek"

1. ZAMAWIAJ^CY:
Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115
tel. 43 841 50 23, fax 43 841 50 20
e-mail: ug ostrowek@interia.pl
N I P : 832-19-65-142

2. OKRE$LENIETRYBUZAMbWIENIA:
PostQpowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowieri publicznych z uwagi na tresc art. 4 pkt. 8 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz.
907) ze wzgl^du na wartosc zamowienia szacowan^ ponizej rownowartosci 30 000 €.

3. OPISPRZEDMIOTUZAM6WIENIA:
Praca na rzecz projektu pt. :"Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrowek" swiadczona b^dzie w zakresie uslug doradczych w dzialaniach
zwiazanych z realizacj^ projektu, jego wdrozeniem i rozliczeniem, w tym:
• prowadzenie dzialari promocyjnych w ramach projektu zgodnie z wytycznymi, w

tym artykuly prasowe, ogloszenia w prasie, ulotki,
• prowadzenie korespondencji projektowej orazjej ewidencja.
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• przeprowadzenie rekrutacji Benellcjentow ostatecznych projektu oraz
dopeinienie wszelkich niezbednych formalnosci z tym zwiazanych (deklaracje
uczestnictwa, umowy uzyczenia sprz^tu komputerowego itp.),

• organizacja szkolen dla Beneficjentdw Ostatecznych projektu,
• prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestnikow projektu,

• biez^cy monitoring realizacji projektu oraz BO projektu, w tym wlasciwego,
zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania sprz^tu projektowego,

• wspotpraca w zakresie postepowari w przeprowadzeniu procedur wyboru
wykonawcow, ktorych przedmiotem sq. uslugi lub dostawy w ramach projektu
ponizej 30 tys. Euro,

• pomiar i monitorowanie wskaznikow realizacji projektu, rezultatow wskazanych
we wniosku o doflnansowanie realizacji projektu,

• terminowe przygotowanic wymaganych umowq. o doflnansowanie dokumentow,
raportow i sprawozdari wymaganych przez Instytucje^ Wdrazaja^ca^

• gromadzenie pelnej dokumentacji projektu,
• przekazanie dokumentacji projektu do archiwizacji zgodnie z zapisami umowy

o dofinansowanie projektu,

• nadzor nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie,

• kontrola merytoryczna realizacji projektu,
• biezajca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego i

sygnalizowanie Zamawiaja^cemu z wlasciwym wyprzedzeniem o potrzebie
dokonania w nim zmian,

• przedstawianie Zamawiaja^cemu propozycji przesuni^cia srodkow pomi^dzy
zadaniami i zmian we wniosku, a nast^pnie prowadzenie sprawy w tym zakresie w
porozumieniu z WWPE (niezwloczne informowanie Instytucji Wdrazajqcej/
Instytucji Posrednicza^cej II stopnia o zamiarze dokonywania zmian w projekcie),

• przygotowywanie, weryflkacja flnansowa kolejnych wnioskow o platnosc oraz
terminowe ich sktadanie w WWPE,

• zatwierdzenie pod wzgl^dem merytorycznym dokumentow finansowo-
ksi^gowych oraz umow zawieranych w ramach realizacji projektu,

• terminowa sprawozdawczosc projektowa,
• utrzymywanie plynnosci finansowej projektu - dbanie o prawidlowe, zgodne z

umowa^o doflnansowanie i terminowe przekazywanie transz tlnansowych
pomi^dzy WWPE (IW) i Gmina^ Ostrowek/ Urz^dem Gminy w Ostrowku,

• osi^gni?cie celu projektu oraz wskaznikow okreslonych we wniosku o
dofinansowanie oraz w umowie o doflnansowanie realizacji projektu, a takze
zapewnienia trwalosci projektu zgodnie z:
- wytycznymi programowymi,
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- obowi^zuj^cymi przepisami prawa krajowego i wspolnotowego, w szczegolnosci
zasadami polityk wspolnotowych, w tym przepisami dotycza^cymi konkurencji,
udzielania zamowien publicznych, ochrona srodowiska oraz rownouprawnienia
kobiet i m^zczyzn,
- wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego obowiazuja^cymi na dzien

dokonania odpowicdniej czynnosci,
- wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach POIG,

monitoring i ewaluacja projektu (monitoring prawtdtowosci i terminowosci
dzialari przewidzianych w projekcie),
wspolpraca z podmiotami upowaznionymi przez Instytucj? Zarzqdzajqcaj
Instytucje Posrednicza^caj Instytucje^ Wdrazaja^ca/ Instytucje Posrednicza.c£|. II
stopnia lub Komisjs Europejska^ w zakresie: przekazywania tym podmiotom
wszelkich informacji i dokumentow dotycza^cych Projektu we wskazanym przez
nie zakresie i terminach, uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz badaniach
ewaluacyjnych,

opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla potrzeb przeprowadzenia
postejDowari o udzielenie zamowien publicznych w trybie przetargow
nieograniczonych tj. ogtoszen, specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
projektow umow, oraz okreslenie wartosci zamowien,
przygotowanie odpowiedzi i wyjasnien na zapytania i odwotania wykonawcow do
S!WZ,

udzial w posiedzeniach komisji przetargowych w charakterze doradcy biegtego,
przy ocenie zlozonych przez wykonawcow ofert, w ramach post^powan pod ka^tem
zgodnosci z trescia^ SIWZ,

terminowe sporza^dzanie wnioskow o piatnosc wraz z przy goto wan i em zala^cznikow
w cz^sci dotycza^cej post^pu fmansowego realizacji projektu,
terminowe zamknie.cie i ostateczne rozliczenie projektu (po zakonczeniu realizacji
projektu wspolnie z wykonawca^ projektu rozliczy finansowo i merytorycznie
projekt, zgodnie z zapisami umowy o doflnansowanie, w tym sporza^dzi koncowy
wniosek o platnosc i wprowadzi wszelkie uwagi wskazane przez Instytucj?
Wdrazaja^do czasu /atwierdzenia koncowego projektu);

4. WYMAGANEDOKUMENTY:
1. Oferta wspolpracy, zawieraja^ca kwot^ calkowitego wynagrodzcnia brutto

(wszystkie koszty, w tym: skladki nracownika i pracodawcy) - zgodnie ze
wzorem stanowia^cym za^cznik nr 1.
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2. Referencje potwierdzaja^ce poza^dane doswiadczenie w pracy (kserokopie
swiadectw pracy i inne).

3. Inne dokumenty potwierdzaja^ce posiadane kwalifikacje i umiej?tnosci
niezb?dne w pracy objejej konkursem.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:
Ustuga swiadczona od dnia 8.09.2014 r. do 30.09.2015 r.

6, FORMA I TERMIN SKLADANIA OFERT:
1. Oferty nalezy skladac do dnia 2 wrzesnia 20l4r . do godz. 15.00 drogq

elektronicznq na adres e-mailowy: uK_ostro\vek a interia.pl tytule wpisujqc
,,Pr/eciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek " - oferta na
swiadczenie ustug doradczych w realizacji projektu (liczy si? data wplywu), lub w
formic pisemnej w siedzibie Zamawiaja^cego, tj. Urz^du Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115,98-311 Ostrowek (liczy si? data wplywu).

2. Oferty zlozone po terminie nie be_da^ rozpatrywane. W przypadku skladania oferty
poczta^ elektroniczna^ Oferent przesyla skany wszystkich dokumentow podpisane
zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy. W przypadku skladania oferty poczta^
elektroniczna^ oferent wyloniony, jako wykonawca zamowienia obowia^zany jest
najpozniej w dniu podpisania umowy dor^czyc Zamawiaja^cemu oryginat oferty.

Informacja o wyniku konkursu b?dzie umieszczona na tablicy ogloszen w Urz^dzie
Gminy w Ostrowku oraz na stronie internetowej: www.ostruwek.bip.gmina.pl

Zastrzezenia:
Zamawiajq.cy zastrzega sobie mozliwosc uniewaznienia post^powania bez podawania
przyczyny.

KRYTERIUM WYBORU OFERT-CENA 100 PKT.
Wykonawca okre^la cen? realizacji zamowienia poprzez wskazanie ceny brutto
obejmuja^cej kwote_ podatku VAT i wszelkie inne koszty, ktorych poniesienie okaze si?
konieczne w celu nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Zamawiaja^cy wybierze
oferte_ Wykonawcy na wykonanie zadania, ktora b?dzie zawierala najnizsza^ cen^ brutto
za calo^c" zam6wienia i b?dzie zgodna z niniejszym zapytaniem. Ocena ofert dokonywana
b?dzie wed^ug nastej>uja^cego wzoru:

najnizsza cena ofertowa brutto
C = - -x lOOpkt .

cena brutto oferty badanej

Wykonawca okresla cen? realizacji zamowienia poprzez wskazanie ceny brutto.
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Dodatkowych informacji z ramienia Zamawiajqcego udziela Mieczyslaw Pawlak pod
numerem telefonu 43 841-50-23. Oferly ztozone po terminie zostana^ zwrocone bez
otwierania.

Wojtjimijjy Ostrowek

fni.^Ryszard Turek

Gmina Ostr6wek
Ostrbwek 115

tel. 438415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl
ua ostrowek(5)interja.Dl
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Zalqcznik nr 1.

(rniejscowosc, data)

dane podmiotu
Gmina Ostrowek
98-311 Ostrowek 115

O F E R T A

W odpowiedzi na skierowane zapytanie dotyczq.ce swiadczenia ustug doradczych w realizacji
projektu ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"
wspolfinansowanego przez Unie Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa:
Spoteczenstwo informacyjne -• zwi^kszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

oferujemy wykonanie zamowienia w pelnym rzeczowym zakresie uj^tym w §2 zapytania
ofertowego za:

Kwota brutto zl (slownie )

Deklarujemy termin realizacji zamowienia: od 8 wrzesnia2014r. do 30 wrzesnia2015r.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPELNIEN1U WARUNK6W UDZIALU W POSTEPOWANIU OFERTOWYM

Oswiadczamy, ze spemiamy warunki udzialu w post^powaniu, dotycza^ce w szczegolnosci:
1) Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatelnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladajqobowiazek ich posiadania,
2) Posiadania odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia,
3) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym do wykonania zamowienia,
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiaja^cej wykonanie Zam6wienia.

Gmina Ostrdwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina pi
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Oswiadczamy, ze nie zachodza^ okolicznosci wyla^czaj^ce z ubiegania si^ o zamowienie, w
szczegolnosci:
1) Nie wszcz^to wobec nas poste_powania upadlosciowego, ani nie ogtoszono upadlosci,
2) Oferent nie jest osoba^ fizycznq_ prawomocnie skazana^ za przestepstwo popetnione w
zwiqzku z post^powaniem o udzielenie zamowienia publicznego lub za inne przestepstwo
popelnione w celu osi^gni^cia korzysci maja^tkowych,
3) Oferent nie jest osoba^ prawna_, ktorej urz^duja^cych czlonkow wladz skazano za
przestepstwo popetnione w zwiazku z post^powaniem o udzielenie zam6wienia publicznego
albo inne przest^pstwo popelnione w celu osi^gni^cia korzysci majajtkowych.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
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Projekt

Zal^cznik nr 2

UMOWA
na swiatlczcnie uslugi

zawarta w dniu ..

pomifdzy

Gminq Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, tel. 43 841 50 23, fax 43 841 50 20
e-mail: ug ostrowek(S)interia.pl NIP: 832-19-65-142
ktorq. reprezentujaj

1 .mgr inz. Ryszard Turek - Wqjt Gminy Ostrowek
2.Anna Walaszczyk - skarbnik Gminy Ostrowek

zwana^ w dalszej cz^sci Zleceniodawc^,

a
maja^siedzib? w

(adres), posiadaja^ca^nr NIP , REGON
KRS ,CEiDG

PESEL zwanym dalej Doradca,
zwanymi dalej stronami umowy

§ 1

Uzyte w umowie sformulowania oznaczaja^:
a) Projekt - projekt pn. „ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"

wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

b) PO IG — Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
c) 8.3 elnclusion — OS Priorytetowa: 8. Spoteczenstwo informacyjne, zwi^kszanie

innowacyjnosci gospodarki, dzialanie: 8.3. Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu -
elnclusion,

d) Wladza Wdrazajajca Programy Europejskie - instytucja odpowiedzialna za wdrazanie
dziatania 8.3 elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
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e) nadzwyczajne okolicznosci - okolicznosci wynikaja^ce ze zdarzen nie daja^cych si?
przewidziec" w toku codziennej realizacji obowiazkow sluzbowych i zawodowych, a takze
b^da^ce skutkiem siry wyzej,

f) odsetki maksymalne - kwota, ktora w stosunku rocznym nie moze przekraczac"
czterokrotnos~ci wysokosci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego,

g) kodekscywilny-ustawa z 17 listopada 1964 roku (tj. Dz. U. z23 stycznia 2014 r., poz.
121).

-;

Zleccniodawca przekazuje, a Doradca przyjmuje do wykonania zadanie polegaja^ce na
swiadczeniu uslugi doradztwa technicznego w ramach projektu nr PO1G.08.03.00-10-528/13
pn. ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" wspolfinansowanego
przez Uni? Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoteczeristwo informacyjne -
zwiejtszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion, obejmuja^ce:

• prowadzenie dzialan promocyjnych w ramach projektu zgodnie z wytycznymi, w
tym artykuty prasowe, ogloszenia w prasie, ulotki,

• prowadzenie korespondencji projektowej orazjej ewidencja,
• przeprowadzenie rekrutacji Beneficjentow ostatecznych projektu oraz

dopelnienie wszelkich niezb?dnych formalnosci z tym zwiazanych (deklaracje
uczestnictwa, umowy uzyczenia sprz^tu komputerowego itp.),

• organizacja szkoleh dla Beneficjentow Ostatecznych projektu,

• prowadzenie dokumentacji indywidualnej uczestnikow projektu,
• biez^cy monitoring realizacji projektu oraz BO projektu, w tym wlasciwego,

zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania sprz^tu projektowego,

• wspolpraca w zakresie post^powan w przeprowadzeniu procedur wyboru
wykonawcow, ktorych przedmiotem sa^usrugi lub dostawy w ramach projektu
ponizej 30 tys. Euro,

• pomiar i monitorowanie wskaznikow realizacji projektu, rezultatow wskazanych
we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

• terminowe przygotowanie wymaganych umowa^o dofinansowanie dokumentow,
raportow i sprawozdan wymaganych przez Instytucjq Wdrazaj^c^

• gromadzenie petnej dokumentacji projektu,
• przekazanie dokumentacji projektu do archiwizacji zgodnie z zapisami umowy

o dofinansowanie projektu,
• nadzor nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie,
• kontrola merytoryczna realizacji projektu.
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bieza_ca analiza i aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego i
sygnalizowanie Zamawiajacemu z wlasciwym wyprzedzeniem o potrzebie
dokonania w nim zmian,

przedstawianie Zamawiajacemu propozycji przesuni^cia srodkow pomi^dzy
zadaniami i zmian we wniosku, a nastejpnie prowadzenie sprawy w tym zakresie w
porozumieniu z WWPE (niezwtoczne informowanie Instytucji Wdrazaj^cej/
Instytucji Posredniczqcej II stopnia o zamiarze dokonywania zmian w projekcie),
przygotowywanie, weryfikacja finansowa kolejnych wnioskow o platnosc oraz
terminowe ich skladanie w WWPE,
zatwierdzenie pod wzgl^dem merytorycznym dokumentow fmansowo-
ksiejgowych oraz umow zawieranych w ramach realizacji projektu,

terminowa sprawozdawczosc projektowa,
utrzymywanie ptynno^ci finansowej projektu - dbanie o prawidtowe, zgodne z
umowa^o dofinansowanie i terminowe przekazywanie transz finansowych
pomi^dzy WWPE (IW) i Gmina^ Ostrowek/ Urze^dem Gminy w Ostrowku,

osia^gni^cie celu projektu oraz wskaznikow okreslonych we wniosku o
dolmansowanie oraz w umowie o dofinansowanie realizacji projektu, a takze
zapewnienia trwatosci projektu zgodnie z:
- wytycznymi programowymi,
- obowiazuj^cymi przepisami prawa krajowego i wspolnotowego, w szczegolnosci
zasadami polityk wspolnotowych, w tym przepisami dotycza^cymi konkurencji,
udzielania zamowien publicznych, ochrona srodowiska oraz rownouprawnienia
kobiet i m^zczyzn,
- wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego obowia^zuja^cymi na dzien

dokonania odpowiedniej c/ynno^ci,
- wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania
wydatkow w ramach POIG,
monitoring i ewaluacja projektu (monitoring prawidlowosci i terminowosci
dziatan przewidzianych w projekcie),
wspolpraca z podmiotamt upowaznionymi przez Instytucje Zarz^dzaj^c%
Instytucj? Posrednicza_ca_, Instytucje Wdrazaj^ca/ Instytucj? Posrednicza^c^II
stopnia lub Komisje Europejska^ w zakresie: przekazywania tym podmiotom
wszelkich informacji i dokumentow dotycza^cych Projektu we wskazanym przez
nie zakresie i terminach, uczestnictwa w wywiadach i ankietach oraz badaniach
ewaluacyjnych,

opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla potrzeb przeprowadzenia
post^powah o udzielenie zamowien publicznych w trybie przetargow
nieograniczonych Ij. ogloszeri, specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
projektow umow, oraz okreslenie wartosci zamowien,
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przygotowanie odpowiedzi i wyjasnieri na zapytania i odwolania wykonawcow do
SIWZ,

udziaJ w posiedzeniach komisji przetargowych w charakterze doradcy biegtego,
przy ocenie zlozonych przez wykonawcow ofert, w ramach post^powari pod ka^tem
zgodnosci z treScia^ SIWZ,

terminowe sporza^dzanie wnioskow o platnosc wraz z przy goto wani em zafa_cznikow
w cze.s~ci dotycz^cej postepu finansowego realizacji projektu,
terminowe zamkni^cie i ostateczne rozliczenie projektu (po zakoriczeniu realizacji
projektu wsp61nie z wykonawcq. projektu rozliczy finansowo i merytorycznie
projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofmansowanie, w tym sporz^dzi koncowy
wniosek o platnosc i wprowadzi wszelkie uwagi wskazane przez Instytucj^
Wdrazaja^ca^do czasu zatwierdzenia kohcowego projektu);

§3
1 . Doradca zobowiazuje si§ wykonywac czynnoSci zwiqzane z zakresem okreslonym w § 2

dochowuja^c nalezytej starannosci w usJugach tego rodzaju.
1. Doradca w pelni uznaje komunikacj? na drodze elektronicznej (poczta elektroniczna e-

mail na adres: u^osirovvck u in tL-r ia .p l ) jako obowi^zuja^ca_ form? korespondencji ze
Zleccniodawcq i zobowiazuje sie do udzielania odpowiedzi lub innej reakcji na poczt^ do
2 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§4

1. Zleceniodawca zobowiazuje si? wyptacic Doradcy wynagrodzenie w wysokosci ta^cznej
zt brutto (slownie zlotych: ), w pi^ciu

rownych ratach.
2. Strony umowy ustalaja^, ze wynagrodzenie b^dzie wyplacane w terminie 14 dni, po
przedstawieniu prawidlowo wypetnionej faktury VAT i zaakceptowaniu jej przez
Zleceniodawc£ oraz podpisaniu protokotow cza^stkowych odbioru prac. ktorych wzor
stanowi zala^cznik nr 3 do niniejszej umowy przez merytorycznych pracownikow
Zleceniodawcy i Doradcy.

3. ProtokoJy cz^stkowe odbioru prac obejmuja^zadania okreslone w § 2 konieczne dla
terminowego i nalezytego realizowania projektu nr PO1G.08.03.00-10-528/13 pn.
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" wspotflnansowanego
przez Uni? Europejskq. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. OS Priorytetowa: Spoteczenstwo informacyjne-
zwi^kszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu — elnclusion,

3. Strony umowy ustalaja^ ze rozliczenia pomi^dzy nimi b?da_ nast^powaty w formic
bezgotowkowej, przelewem na rachunek bankowy o nr
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4. ZwJoka w zaplacie wynagrodzenia upowaznia Doradc^ do zaniechania wykonywania
przedmiotu umowy do momentu uiszczenia naleznosci.

§ 5

1 .Zmiana umowy moze nastaj)ic jedynie na pismie w formic aneksu pod rygorem niewaznosci.
2. Zleceniodawca przewiduje mozliwosd zmiany umowy w szczegolnosci w zakresie:

a) ceny ofertowej:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia - o wielkosc wynikaja^ze zmiany tej stawki;
- w przypadku zmiany powszechnie obowiazujqcych przepisow prawa w zakresie

tnaj^cym wplyw na sposob i koszty realizacji przedmiotu zamowienia - o wielkodci
uzasadnione zmiany przepisow prawa;

b) realizacji przedmiotu zamowienia:
- gdy nastaj>i zmiana powszechnie obowiazuj^cych przepisow prawa w zakresie maja^cym

wptyw na realizacj? przedmiotu zamowienia,
- koniecznos^ wprowadzenia zmian bedzie nast^pstwem zmian wprowadzonych w

uniowach pomi^dzy Zleceniudawc^ a inna^ niz Doradca strong
- gdy koniecznosc wprowadzenia zmian bedzie nast^pstwem zmian wytycznych

dotyczajcych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lub wytycznych i zaleceh
Instytucji Zarza^dzaj^cej lub Instytucji Posrednicz^cej I i II stopnia, w szczegolnosci w
zakresie sprawozdawczosci oraz kwalifikacji wydatkow;

- gdy wystapiq. obiektywne przeszkody uniemozliwiaja^ce realizacje zamowienia lub
osi^gniecie jego celow wedtug pierwotnie przyj^tego harmonogramu rzeczowo-
fmansowego realizacji zamowienia.

§6

1 . Zleceniodawca ma prawo naliczyc Doradcy kary umowne:
a) za szkodej powstala^ w wyniku zwloki w wykonywaniu uslugi doradztwa technicznego

obejmuja^cego wykonanie czynno^ci wymienionych § 2 w wysoko^ci 2% la^cznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 za kazdy dzien zwloki,

b) za szkod^ powstala_ z powodu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Doradcy w wysokosci 50% la.cznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2,

c) w wyniku opoznienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci odsetek maksymalnych
za kazdy dzieh opoznienia.

2. W razie, gdy kary umowne i odsetki nie pokrywaja^szkody poniesionej przez
Zleceniodawc$, Zleceniodawca zastrzega sobie mozliwos£ dochodzenia odszkodowania
uzupemiajqcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo potr^cania kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Doradcy.
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§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduja^ przepisy ustawy
kodeks cywilny.

§8

Strony umowy ustalajaj ze w sprawach spornych, sqdem wlas"ciwym dla rozstrzygania spraw,
b$dzie sqd wlasciwy ze wzgl^du na siedzib? Zleceniodawcy.

§9

Strony wyrazaja^zgod? na przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie w
niniejszej umowie, jedynie w celu jej prawidtowej realizacji. Strony oswiadczaja^, ze dane te
beda^ przetwarzane w ich siedzibach. Kazda ze stron ma prawo do wgla^du do swoich danych i
ich poprawiania zgodnie z ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. 2002 nr 101 poz. 926 z pozn. zmianami).

§ 10

Umow? sporzajdzono w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zleceniodawca Doradca
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Projekt

nr 3

PKOTOKOL ODBIORU PRAC

Protokol spisany dnia w , na okolicznosc
odbioru czastkowego wykonywania umowy polegaja^cej na swiadczeniu uslugi doradztwa
technicznego w ramach realizacji projektu nr POIG.08.03.00-10-528/13 pn.
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" wspolfinansowanego przez
Uni? Europejska^ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Os Priorytetowa: Spoleczehstwo informacyjne -
zwie_kszanie innowacyjnosci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeeiwdzialanie wykluczeniu
cyfrowemu elnclusion, zgodnie z umowa^ na ^wiadczenie uslugi zawarta^ w
dniu ..

Doradea:

Zleceniodawca: Gmina Ostrowek, 98-311 Ostrowek 115, tel. 43 841 50 23, fax
43 841 50 20
e-mail: ue ostrowek@interia.pl NIP: 832-19-65-142

Reprezentowani przez:

1. Doradea:

2. Zleceniodawca: .

Przedmiot odbioru zlecenia:

1.
2.

Ushiga zostala wykonana zgodnie z umowaj TAK. / NIE
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Zastrzezenia co do jakosci wykonania ushigi: TAK / NIE

Protokol sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze sirmi.

Zleceniodawca Doradca
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