Biuro projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 074 648 04 00
www.darr.pl

WZÓR
Umowa o dzieło nr ……./2014
zawarta w dniu …………… r. w Szczawnie-Zdroju pomiędzy
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. Szczawieńskiej
2, 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
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
zaś razem zwanymi Stronami.
§1
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. PWP Laboratorium biznesu (zwany
dalej Projektem) na podstawie umowy nr UDA –POKL.08.02.01-02-013/12 - 02 zawartej z
Województwem Dolnośląskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki; Działanie
8.2: Transfer wiedzy; Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
§2
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na przygotowaniu i
opracowaniu:
a) dokumentu w formie planu działań (action plan) dotyczącego rekomendacji dla władz
regionu w sprawie nawiązywania korelacji świat nauki – świat biznesu na Dolnym Śląsku
oraz
b) dokumentu w formie podręcznika (handbook) zawierającego analizę przykładów dobrych
praktyk wynikających bezpośrednio ze współpracy Naukowców z Przedsiębiorcami z terenu
Dolnego Śląska,
będących częściami publikacji przygotowywanych w ramach realizacji w zadania Współpraca
ponadnarodowa Projektu .
2. Wykonawca będzie wykonywał dzieło w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
3. Dzieło, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje w szczególności:
a) Przygotowanie i opracowanie dokumentu w formie planu działań (action plan) dotyczącego
rekomendacji dla władz regionu w sprawie nawiązywania korelacji świat nauki – świat
biznesu na Dolnym Śląsku.
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4.
5.

W ramach realizacji ww. dokumentu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:
 Przeprowadzenia badania typu desk research dotyczącego nawiązywania współpracy
Naukowców z Przedsiębiorcami na terenie Dolnego Śląska, celem wypracowania planu
działań.
 Przeprowadzenia badania ankietowego wśród Uczestników projektu na temat potrzeb
Naukowców i Przedsiębiorców w zakresie wspólnej współpracy.
 Przygotowania i opracowania dokumentu w formie planu działań zawierającego
rekomendację dla władz regionu dolnośląskiego w sprawie współpracy Naukowców z
Przedsiębiorcami , który zawierać będzie minimum następujące elementy:
 Charakterystyka regionu partnerskiego – Województwa Dolnośląskiego,
 w ujęciu potencjału przedsiębiorczego / gospodarczego
 w ujęciu potencjału naukowego
 Wsparcie władz regionalnych/państwowych w zakresie korelacji nauka – biznes
(wsparcie merytoryczne/finansowe),
 Analiza potrzeb Uczestników projektu (Naukowcy/Przedsiębiorcy),
 Analiza SWOT,
 Wnioski i rekomendacje.
 Objętość dokumentu min. 20 stron formatu A4
b) Przygotowanie i opracowanie dokumentu w formie podręcznika (handbook) zawierającego
analizę przykładów dobrych praktyk wynikających bezpośrednio ze współpracy Naukowców
z Przedsiębiorcami z terenu Dolnego Śląska.
W ramach realizacji ww. dokumentu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy:
 Przeprowadzenia badania typu desk research na podstawie najlepszych praktyk
projektowych o podobnym charakterze z terenu Dolnego Śląska, celem wypracowania
podręcznika.
 Przygotowania i opracowania dokumentu w formie podręcznika do wdrażania,
zawierającego analizę przykładów dobrych praktyk, który zawierać będzie minimum
następujące elementy:
 Opis dobrych praktyk,
 Analiza metodyczna dobrych praktyk,
 Rekomendacje
 Objętość dokumentu min. 15 stron formatu A4
Ww. dokumenty mogą zawierać dodatkowo inne elementy, jeśli są one niezbędne do realizacji celu
współpracy ponadnarodowej między Zamawiającym a Partnerem ponadnarodowym projektu.
Przygotowane i opracowane dokumenty (osobne dla każdej części usługi) powinny zawierać co
najmniej: spis treści, wprowadzenie, cel i opis przedmiotów dokumentu, opis okoliczności
towarzyszących tworzeniu raportu, opis zastosowanej metodologii, opis przeprowadzonych
prac/badań oraz wynikające z nich wnioski i rekomendacje, bibliografię, spis wykresów i tabel oraz
aneksy ( w tym wykorzystane źródła, ewentualne zastawienia danych oraz narzędzia badawcze).
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami i zdolnościami
organizacyjnymi, odpowiednimi do merytorycznego przygotowania i wykonania dzieła.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu całości praw autorskich do artykułu, w tym praw zależnych w szczególności do zawartych w nim treści i grafik. Przekazanie praw autorskich obejmuje w
szczególności pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 pkt. 1-4 ustawy o prawie autorskim (w
tym także zwielokrotniania i rozpowszechniania egzemplarzy na wszelkich nośnikach
magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz udostępniania utworu za pośrednictwem sieci
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informatycznej, w tym sieci Internet). Korzystanie z dzieła nie będzie ograniczone w żaden sposób
czasowo, ilościowo i terytorialnie.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie dokumenty opracowane przez Wykonawcę 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 Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania składu
graficznego publikacji).
§3

1. Wykonawca odpowiada za formalną i merytoryczną poprawność przygotowania dzieła w zakresie
określonym w §2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i zaniechania w zakresie
wykonywania dzieła określonego niniejszą umową
§4
1. Wykonawca wykona przedmiotowe dzieło w terminie do 19.12.2014 r.
2. Odbiór dzieła nastąpi najpóźniej w dniu 19.12.2014r.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie ………………. brutto (słownie: …………………………………………. złotych ……/100 groszy brutto.)
2. Stawka wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę związane z
realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
3. Strony umowy ustalają rozliczenie umowy po zakończeniu dzieła.
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na wskazane w rachunku bankowe
konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przekazania rachunku/faktury VAT Zamawiającemu.
Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia rachunku /faktury VAT, będzie obustronnie
podpisany Protokół Odbioru, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
5. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były spowodowane
jego działaniem.
6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 8860003433.
§6
W razie wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości wykonania dzieła Wykonawca jest
zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego.
§7
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w trybie
polubownych negocjacji. Gdyby ta droga zawiodła wówczas rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
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§8
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności poprzez
obustronne podpisanie stosownych aneksów do umowy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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Protokół odbioru
dzieła realizowanego w ramach umowy nr ……./2014 z dnia …………..
dla Zamawiającego - Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
przez Zleceniobiorcę:
………………………………………………………………
Dzieło wykonane na potrzeby projektu „PWP Laboratorium biznesu”.
Okres realizacji usługi: ……………
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i opracowania:
a) dokumentu w formie planu działań (action plan) dotyczącego rekomendacji dla władz regionu w
sprawie nawiązywania korelacji świat nauki – świat biznesu na Dolnym Śląsku
oraz
b) dokumentu w formie podręcznika (handbook) zawierającego analizę przykładów dobrych
praktyk wynikających bezpośrednio ze współpracy Naukowców z Przedsiębiorcami z terenu
Dolnego Śląska,
będących częściami publikacji przygotowywanych w ramach realizacji w zadania Współpraca
ponadnarodowa Projektu .
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, a Zamawiający odbiera następujące dokumenty:
a) ……………………………………
Oświadczenie :
(Zaznacz)

1 Zamawiający i Wykonawca zgodnie stwierdzają, że umowa została zrealizowana zgodnie z
jej zapisami. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jego wykonania.
2 Zamawiający 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
Zamawiającego
Wykonawca

Zamawiający

Data
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