
1 
 

 
 

Załącznik nr 2 

 
Umowa nr ……….. /2015  

zawarta w dniu ……………. w Czarnym Bryńsku 

 

 

pomiędzy:  

Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym 

Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno,  

zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:  

Krzysztof Lewandowski – dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, 

a 

………………………. 

……………………….. 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą. 

 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny projektu pn.: „Utworzenie Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” 

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjne 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

2. W wyniku przeprowadzenia audytu projektu Wykonawca sporządzi  raport z audytu oraz 

opinię z audytu zewnętrznego projektu. 

3. Zakres audytu oraz zakres raportu z audytu projektu obejmować będzie co najmniej 

obszary i zagadnienia, o których mowa w Wytycznych dotyczących przeprowadzenia 

audytu projektów dofinansowywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 wydawanych przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WK-P. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 2 

1. W celu prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający, 

udostępni Wykonawcy w okresie trwania niniejszej umowy, materiały niezbędne do 

przeprowadzenia audytu, w szczególności:  

a) dokumenty formalno-prawne projektu, 

b) ewidencję finansowo-księgową w części dotyczącej analizowanego projektu, w tym 

dowody źródłowe, 

c) wszelkie inne dokumenty mające związek z realizacją i rozliczeniem projektu.  

2. Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji i wyjaśnień – niezbędnych do wykonania 

postanowień umowy. 

3. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu 

wykonywania przedmiotu umowy.  
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§ 3 

1. Badanie audytowe przeprowadzone zostanie w terminie od  dnia popisania umowy  do 

dnia 4 maja 2015 r. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępny raport z audytu oraz opinię z audytu 

projektu w terminie do  dnia 5 maja 2015 r. 

3. W przypadku potrzeby poprawy lub uzupełnienia raportu lub opinii, zgodnie  

z uzasadnionymi wnioskami Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do odniesienia 

się do uwag oraz uwzględnienia ich w ostatecznej wersji dokumentu.  

4. Ostateczną wersję raportu z audytu oraz opinii z audytu zewnętrznego projektu 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej w 

języku polskim oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD do dnia 12 maja 2015 r. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ……………… złotych brutto (słownie złotych: …………………………. ).  

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na 

konto bankowe wskazane na rachunku w terminie do 30 dni od dani otrzymania faktury. 

 

§ 5 

Uregulowanie przez Zamawiającego zobowiązania za wykonanie przedmiotu umowy  nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielania Zamawiającemu dalszych ewentualnych 

wyjaśnień, uzupełnień, poprawy raportu oraz opinii z przeprowadzonego audytu 

zewnętrznego projektu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powyższych czynności 

w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego drogą 

elektroniczną  na adres………………….. lub listownie  na adres …………………...  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom 

trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy.  

2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych  

w toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie. 

 

§ 7 

1. Z chwilą oddania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie 

zbywalne autorskie prawa majątkowe do niego i jego części, bez ograniczania co do 

terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo 

fragmentów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy lub 

jego części, fragmentów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia 

wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi 

technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, 

eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w 

sieci www (Internet, w szczególności na stronie internetowej Zamawiającego) w 

sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie 

przedmiotu zamówienia przez każdego z użytkowników sieci publicznej,  
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2) w zakresie przekazywania przedmiotu umowy  przez Zamawiającego podmiotom 

trzecim, korzystającym z niego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,  

3) w zakresie przystosowania, przetwarzania, tłumaczenia, zmiany układu lub 

jakiejkolwiek innych zmian w przedmiocie umowy z zachowaniem przez 

Zamawiającego praw do tych zmian.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 umowy.  

 

§ 8 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie reguluje Kodeks cywilny.  

2. Ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy 

dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu  dla  każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                  Wykonawca 

 

 

 

 

         ………………………………………………………..                   ……………………………………………………….. 


