UMOWA NA OPRACOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
w ramach działania Design dla przedsiębiorców 2.3.5 POIR
Zawarta w dniu ………………………..……..w miejscowości…………………..…………………..pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………...
NIP: ………………………………....reprezentowaną przez:…………………………….................................
zwanym dalej „Zamawiającym”, a:
Creative Craft Sp. z o. o. ul. Traktorowa 126/402, 91-204 Łódź, KRS 0000456352, NIP 7252186545,
reprezentowaną przez: Andrzeja Buchalskiego - Prezesa zarządu, zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie „Stronami”.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na przygotowaniu przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3.5. Design dla
przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za ustalone wynagrodzenie.
§ 2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w wyznaczonym przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości terminie naboru przyjmowania wniosków.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu próbnego wydruku wniosku za
pomocą poczty e-mail przed jego zarejestrowaniem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia pisemnych poprawek do próbnego wydruku w
terminie 5 dni od dnia przekazania mu próbnego wydruku przez Wykonawcę jednakże nie później niż 3
dni przed wyznaczonym przez PARP terminie zamknięcia naboru przyjmowania wniosków.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do
dokonania odpowiednich modyfikacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania, na żądanie Zamawiającego, informacji na temat
bieżących prac wykonywanych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz udzielenia wyjaśnień w
tym zakresie.
5. Zamawiający zobowiązuje się do przesłanie Wykonawcy za pomocą poczty e-mail wszelkich
niezbędnych dokumentów i informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie w
terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy jednakże nie później niż 21 dni przed terminem
zamknięcia przez PARP naboru przyjmowania wniosków.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia całości wynagrodzenia podstawowego po ostatecznej
akceptacji wniosku o dofinansowanie, w przeciwnym razie Wykonawca zastrzega sobie prawo do
niezłożenia wniosku o dofinansowanie Zamawiającego.
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§ 4.
1. Z tytułu wykonanej pracy, o którym mowa w § 1 Zamawiający wypłaci na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenie składające się z dwóch części:
a. wynagrodzenia podstawowego za przygotowanie wniosku,
oraz
b. wynagrodzenia dodatkowego uzależnionego od wybrania projektu Zamawiającego do
dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Z tytułu wynagrodzenia podstawowego za przygotowanie wniosku Zamawiający zapłaci
Wykonawcy 4 500,00 PLN netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) w dwóch ratach, w
tym:
a. 1 500,00 PLN netto (jeden tysiąc pięćset złotych) tytułem zaliczki do 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy, oraz
b. 3 000,00 PLN netto (trzy tysiące złotych) do 3 dni od daty otrzymania gotowego,
skończonego wniosku w postaci wydruku próbnego i co najmniej jeden dzień przed
zarejestrowaniem wniosku.
c. kwoty zostaną powiększone o należny podatek VAT 23%.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do niezłożenia wniosku o dofinansowanie w sytuacji jeśli
Zamawiający nie zapłaci w całości wynagrodzenia podstawowego po akceptacji ostatecznej wersji
wniosku.
4. Z tytułu wynagrodzenia dodatkowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość 4 %
(słownie: czterech procent) kwoty wartości projektu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie, o
którym mowa w § 1 w terminie do 14 dni od wybrania projektu do dofinansowania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wynagrodzenie dodatkowe należne jest Wykonawcy wyłącznie w przypadku wybrania projektu
Zamawiającego do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na
podstawie przygotowanego przez Wykonawcę wniosku o dofinansowanie.
6. Wskazane kwoty z tytuły wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego zostaną
powiększone o należny podatek VAT 23%.
§ 5.
Wycofanie się przez Zamawiającego lub Wykonawcy z umowy po jej podpisaniu zobowiązuje stronę
wycofującą się z umowy do zapłacenia kary umownej w równowartości połowy wynagrodzenia
podstawowego, o którym mowa § 4 niniejszej umowy w terminie do 7 dni od dnia wycofania się z
umowy.
§ 6.
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne dotyczące drugiej strony uzyskane od
drugiej strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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