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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 „Zlecającym” 

a  ……………………. 

……………………………………….. 

……………………………… 

którą reprezentuje: 

……………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 

§ 1 

Zlecający 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. Zlecający powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie 

przygotowania i przeprowadzenie szkolenia pn: „Perspektywy rozwoju energetyki i  turystyki 

geotermalnej w Polsce”.  

Zleceniobiorca będzie wykonywał zadanie w imieniu i na rzecz Zlecającego.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami 

i zdolnościami organizacyjnymi, odpowiednimi do wykonywania przedmiotu umowy. 
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§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 28 października 2014r., w godzinach 0900-1600, 

2. Miejsce wykonania usługi: Dolnośląski Park Technologiczny, ul. Szczawieńska 2, 58-310 

Szczawno-Zdrój.  

3. Zakres merytoryczny szkolenia stanowi program wydarzenia, który jest Załącznikiem nr 1 

umowy. 

§ 4 

W ramach realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
 

a) Merytorycznego przygotowania prezentacji, 

b) Przeprowadzenia szkolenia dot. perspektyw rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w 

Polsce oraz udzielania odpowiedzi na wyżej wymieniony temat, 

c) Dostarczenia prezentacji Zlecającemu drogą elektroniczną na pięć dni roboczych przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §2.  

§ 5 

1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności objętych umową przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

brutto:…………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………..).  

1. Zapłata wynagrodzenia przewidzianego dla Zleceniobiorcy w ust. 1 nastąpi przelewem w terminie 14 

dni od daty otrzymania przez Zlecającego właściwie wystawionej faktury VAT/ rachunku; na konto 

bankowe Zleceniobiorcy, którego numer zostanie podany na fakturze/rachunku. 

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie obustronnie podpisany 

Protokół Odbioru, stanowiący Załącznik nr 2 do umowy. 

§ 6 

Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP: 

…………………… 

§ 7 

Zlecający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada NIP nr 886-000-34-

33. 
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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 Zlecającego. 

§ 11 

Umowa sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze stron. 

 

ZLECENIOBIORCA       ZLECAJĄCY 

 

 


