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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 
 

WZÓR 
 

UMOWA NR …/2014 
zawarta w dniu …………. r. w Szczawnie-Zdroju pomiędzy : 

Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58 -310 Szczawno-Zdrój, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, 
IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 08.10,2001, pod numerem KRS 0000043944, posiadającą kapitał 

akcyjny 9 790 000,00 zł, którą reprezentuje: 

Sławomir Hunek – Prezes Zarządu 
zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą” 

a  ……………………. 
……………………………………….. 

……………………………… 
którą reprezentuje: 

……………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1 
Zleceniodawca oświadcza, że realizuje zadanie publiczne pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w ramach umowy nr DG-G/3129/14 z dn. 15.09.2014 zawartej z 
Województwem Dolnośląskim. Zadanie publiczne  jest finansowane ze środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

§ 2 
1. Zleceniodawca powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie 

przygotowania i wykonania raportu doradczego pt.: „Koncepcja utworzenia i rozwoju 
Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”.  

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał zadanie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.  
3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami 

i zdolnościami organizacyjnymi, odpowiednimi do wykonywania przedmiotu umowy. 
4. W ramach realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania                         

i wykonania raportu doradczego „Koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra 
Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który będzie się składać z następujących części: 
Część I dotyczy przygotowania i wykonania opracowania doradczego pt. „Koncepcja struktury 
organizacyjnej, zasad zarządzania i sposobów finansowania działalności Geotermalnego Klastra 
Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które będzie obejmować minimum następującą 
zawartość merytoryczną: 

a) Koncepcja klastrów i korzyści ich funkcjonowania na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń polskich i zagranicznych, z uwzględnieniem potencjalnych korzyści 
wynikających z utworzenia klastra dla interesariuszy oraz dla otoczenia. 

b) Formalne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania klastrów w Polsce – z 
określeniem dotychczas stosowanych w Polsce rozwiązań formalnych i organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem klastrów w Polsce. 

c) Dobre praktyki – opis dobrych praktyk najbardziej adekwatnych dla zadania 
„Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
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d) Koncepcja Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej: 

 Struktura klastra – lider klastra i jego interesariusza; 

 Zasady zarządzania klastrem – możliwe struktury organizacyjne wraz z rekomendacją 
optymalnego rozwiązania, podstawowe zasady zarządzania; 

 Źródła finansowania klastra – identyfikacja źródła finansowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem Polityki Spójności UE w okresie 2014 – 2020. 

oraz  
Część II dotyczy przygotowania i wykonania opracowania doradczego pt. „Strategia rozwoju 
działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które będzie 
obejmować minimum następującą zawartość merytoryczną: 

a) Analiza potencjału – analiza potencjału rozwoju klastra (społeczny, dotyczący 
infrastruktury gospodarczej) na podstawie danych pochodzących przede wszystkim z 
danych GUS. 

b) Analiza SWOT – słabe, silne, zagrożenia i szanse związane z potencjałem rozwoju klastra. 
c) Kierunki rozwoju – kierunki rozwoju klastra, z uwzględnieniem scenariuszy 

alternatywnych w sytuacji braku wystarczającego potencjału wód termalnych. 
d) Komplementarność strategii z innymi dokumentami strategicznymi – w tym: Europa 

2020, SRK 2020, SRWD 2020, RPO WD 2014 – 2020, Strategia ZIT AW. 
e) Wdrażanie strategii – najważniejsze zasady dotyczące wdrażania strategii rozwoju 

działalności klastra. 

5. Powyższe niezależne opracowania doradcze, wchodzące w skład raportu doradczego, będą 
służyć zaprojektowaniu utworzenia i rozwinięcia działalności Geotermalnego Klastra 
Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej. Opracowany raport doradczy  powinien zawierać co 
najmniej: spis treści, wprowadzenie, cel i opis przedmiotu dokumentu, opis okoliczności 
towarzyszących tworzeniu opracowania, bibliografię, spis wykresów i tabel ( w tym 
wykorzystane źródła, ewentualne zastawienia danych).  

6. Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy autorskie opracowanie wykonane przez Zleceniobiorcę 
w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w wersji .doc i PDF oraz drukowanej, trwale spiętej 
w 3 egzemplarzach. Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w programie MS Word i MS 
Excel (i przekazanie Zleceniodawcy w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania 
składu graficznego publikacji). 

§ 3 
1. Zleceniobiorca  odpowiada za formalną i merytoryczną poprawność przygotowania zadania w 

zakresie określonym w §2 niniejszej umowy. 
2. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i zaniechania w 

zakresie wykonywania zadania określonego niniejszą umową. 
 

§ 4 
 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że opracowanie wykonane w ramach niniejszej umowy nosi znamiona 
utworu w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, 
poz.631 z późn. zm.). 

2. Z chwilą powstania utworu Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy całość autorskich praw 
majątkowych do utworu (przeniesienie praw majątkowych na Zleceniodawcę), w szczególności 
w poniższych polach eksploatacji: 

 korzystanie przez Zleceniodawcę z utworu dla potrzeb własnych lub stron trzecich, 

 utrwalenie, 
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 zwielokrotnienie określoną techniką, 

 wprowadzenie do obrotu, 

 wprowadzenie do pamięci komputera, 

 publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie, 

 najem, 

 dzierżawa, 

 rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do utworu, w tym ich zbycie, 

 nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację 
naziemną, 

 nadanie za pośrednictwem satelity, 

 udostępnianie utworu za pośrednictwem sieci informatycznej, w tym sieci Internet. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30.11.2014 r. 
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w dniu 30.11.2014r. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 
wynagrodzenie w kwocie ………………. brutto (słownie: …………………………………………. złotych 
……/100 groszy brutto), na którą składają się: 
- kwota w wysokości: …………………………………… PLN brutto (słownie:………………………………………. 
złotych) za przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Koncepcja struktury 
organizacyjnej, zasad zarządzania i sposobów finansowania działalności Geotermalnego Klastra 
Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
oraz 
- kwota w wysokości: …………………………………… PLN brutto (słownie:………………………………………. 
złotych) za przygotowanie i wykonanie opracowania doradczego pt. „Strategia rozwoju 
działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

2. Stawka wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę związane z 
realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przewidziane niniejszą umową obejmuje również wynagrodzenie 
z tytułu nabycia przez Zleceniodawcę autorskich praw majątkowych do utworu. 

4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na wskazane w rachunku bankowe 
konto Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty przekazania rachunku/faktury VAT  
Zleceniodawcy. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia rachunku/faktury VAT, 
będzie obustronnie podpisany Protokół Odbioru, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy. 

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: 
8860003433. 

 
§ 7 

W razie wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości wykonania dzieła Zleceniobiorca jest 
zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zleceniodawcę. 
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§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
sądowi właściwemu dla Zleceniodawcy. 

§ 11 
Umowa sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 

            ZLECENIOBIORCA           ZLECENIODAWCA 

 

 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Wzór Protokół odbioru 
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Załącznik nr 1  

WZÓR 
 

Protokół odbioru 
zlecenia realizowanego w ramach umowy nr ……./2014 z dnia ………….. 
dla Zleceniodawcy - Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

przez Zleceniobiorcę: 
 

……………………………………………………………… 
Raport doradczy wykonany na potrzeby zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy 
Aglomeracji Wałbrzyskiej”.    
 

Okres realizacji usługi: …………… 
 

W ramach realizacji umowy Zleceniobiorca zobowiązany był do przygotowania i wykonania raportu 
doradczego pt. „Koncepcja utworzenia i rozwoju Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”. 
  

Zleceniobiorca  przekazuje Zleceniodawcy, a Zleceniodawca odbiera następujące dokumenty: 
 

a) …………………………………… 
 

 Oświadczenie : 
 (Zaznacz) 
 
 

1 Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie stwierdzają, że umowa została zrealizowana 
zgodnie z jej zapisami. Zleceniodawca nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jego wykonania. 

  
    

2 Zleceniodawca 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 
Zleceniodawcy 

  
                      Zleceniobiorca                                                                       Zleceniodawca 
  

 
Data 


