
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

UMOWA Nr … /2014/OP 

 

o świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców 

– realizowana w ramach projektu systemowego PARP 

„Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1 

zawarta w ............... w dniu ...................  

 

pomiędzy: ............................................................................................... 

z siedzibą w ...................................................., 

wpisaną do .......................................... pod numerem: ................... , 

NIP ............................... , REGON: ............................., 

reprezentowaną przez: 

1/ .................................................... 

2/ .................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, 

Pl. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, 

Wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod numerem KRS 0000043429 

NIP: 864-00-07-587, REGON: 830013135 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1/.................................................... 

2/.................................................... 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO 
usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla 
mikro- i małych przedsiębiorców, dalej "Usługa Szybkiej Optymalizacji" zgodnie ze „Standardem usługi 
systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i 
małych przedsiębiorców”, zwanym dalej "Standardem", gdzie: 



 

 

a) etap I – audyt optymalizacyjny - polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa w co najmniej 
dwóch z wymienionych obszarów: sprzedaży i marketingu, IT/telekomunikacji, finansów, księgowości, 
podatków i Prawa 

a w przypadku zawarcia w raporcie z przeprowadzonego audytu rekomendacji wprowadzenia zmian w 
zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa również: 

b) etap II – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień - polega na wsparciu 
doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z etapu I 
rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie 
poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. 

2. Realizacja Usługi Szybkiej Optymalizacji poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem potrzeb 
ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obszarów jego funkcjonowania, o których mowa w ust. 1 lit. a. Ma ono na 
celu określenie zakresu i szczegółowości wskazanych do przeprowadzenia w danym przedsiębiorstwie 
analiz. 

3. Szczegółowy zakres Usługi Szybkiej Optymalizacji, który zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ na 
rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, a także sposób i termin ich realizacji, dane osób odpowiedzialnych ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO za prawidłową realizację Usługi Szybkiej Optymalizacji wraz z informacją o ich 
kwalifikacjach, forma przygotowania raportu potwierdzającego wywiązanie się Stron z niniejszej umowy 
określa załącznik numer 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

4. Po zakończeniu realizacji Usługi Szybkiej Optymalizacji lub przynajmniej pojedynczego jej etapu, 
ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany wypełnić ankietę oceny zadowolenia z usługi. 

§ 2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu 
przedsiębiorstw do nowych usług KSU” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1., zwanego w 
dalszej części umowy "Projektem". 

2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż ma świadomość, że usługi świadczone przez WYKONAWCĘ na jego rzecz 
(ZAMAWIAJĄCEGO) w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej 
optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców są dostępne 
za częściowa odpłatnością ponoszoną przez ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości co najmniej 30% kosztów tej 
usługi. Różnica pomiędzy kosztem usługi a częściową odpłatnością poniesioną przez ZAMAWIAJĄCEGO 
stanowi dla niego pomoc de minimis. 

3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż przed zawarciem umowy został powiadomiony przez WYKONAWCĘ, że 
pomoc finansowa, jaką uzyska on w procesie świadczenia usług systemowych KSU w zakresie szybkiej 
optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców stanowi dla 
niego (dla ZAMAWIAJĄCEGO) pomoc de minimis oraz potwierdza, że nie podlega on wykluczeniu z 
możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 5 i ust. 6 Rozporządzenia POKL. 

4. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż przed zawarciem umowy został przedstawiony przez WYKONAWCĘ 
sposób kalkulacji kosztów Usługi Szybkiej Optymalizacji, które będą stanowiły dla ZAMAWIAJĄCEGO 
pomoc de minimis. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do wydania ZAMAWIAJĄCEMU jako odbiorcy usługi systemowej KSU 
w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych 
przedsiębiorców w ramach Projektu, zaświadczenia o otrzymanej przez nich pomocy de minimis zgodnie 
z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń 
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. 
zm.). 



 

 

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla ZAMAWIAJĄCEGO jako odbiorcy Usługi Szybkiej 
Optymalizacji w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU są wydatki bezpośrednio 
związane ze świadczeniem Usługi Szybkiej Optymalizacji dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy z ZAMAWIAJĄCY przedstawił WYKONAWCY 
następujące dokumenty (będące załącznikiem umowy): 

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie ZAMAWIAJĄCY otrzymał w okresie 
bieżącego roku kalendarzowego, w którym ZAMAWIAJĄCY przystąpił do Projektu oraz dwóch 
poprzedzających lat kalendarzowych / oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie, 

2) kopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z 
przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy) / oświadczenie zgodnie z ustawą o rachunkowości, 

3) formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa 
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), 

a WYKONAWCA na tej podstawie dokonał oceny dopuszczalności udzielenia ZAMAWIAJĄCEMU pomocy 
de minimis. 

8. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą w rozumieniu 
załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r., L Nr 214/3 z 09.08.2008). 

§ 3 

1. WYKONAWCA świadczyć będzie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO Usługi Szybkiej Optymalizacji z należytą 
starannością, zgodnie z niniejszą umową, Standardem, z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 
wspólnotowego, w szczególności zasadami polityk wspólnotowych, w tym przepisów o konkurencji, 
udzielania zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a w 
przypadku, jeśli jest to konieczne, do przeszkolenia w trakcie trwania wdrażania osób wskazanych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. WYKONAWCA zapewni wykonywane osobiście świadczenie Usługi Szybkiej Optymalizacji przez 
minimum 3 zatrudnionych przez niego konsultantów na podstawie umowy o pracę lub innej umowy 
cywilno-prawnej, którzy przeszli szkolenie on-line dotyczące realizacji usług KSU, zapewnione przez 
PARP. Dopuszcza się, że jedna osoba może pełnić rolę więcej niż jednego konsultanta, z zastrzeżeniem, 
że każda pojedyncza usługa w ramach etapów wymienionych w § 1 ust. 1 musi być realizowana przez 
minimum jednego konsultanta. 

3. WYKONAWCA świadczyć będzie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usługi objętej przedmiotem umowy na 
podstawie danych źródłowych i dokumentów przekazywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Informacje 
źródłowe będą przekazywane przez ZAMAWIAJĄCEGO w uzgodnionych z Przedstawicielem 
WYKONAWCY terminach. 

4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest umożliwić WYKONACY podjęcie wszelkich działań związanych ze 
składaniem sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w ramach projektu bezpośrednio do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 
sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 
pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz 
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952 z późn. zm.), w szczególności zobowiązany jest do 
udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przekazania wymaganych dokumentów. 

5. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, iż PARP może przeprowadzić z jego udziałem badanie 
ewaluacyjne mające na celu zweryfikowanie, czy rekomendacje z raportu z etapu I, opisanemu w § 1 ust. 
1 lit. a, zostały wdrożone oraz czy zostały osiągnięte założone rezultaty ich wdrożenia. ZAMAWIAJĄCY 



 

 

zobowiązuje się poddać temu badaniu i wypełnić obowiązki nałożone przez PARP w tym zakresie. 

§ 4 

ZAMAWIAJACY będzie na bieżąco informował WYKONAWCĘ o wszelkich przedsięwzięciach i 
okolicznościach mogących mieć wpływ na obszary jego funkcjonowania, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. 
a. 

§ 5 

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż poprzez podpisanie niniejszej umowy: 

1) wyraża zgodę na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców, 

2) zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów tej usługi, 

3) zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w świadczeniu usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej 
optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców, a w 
szczególności do wyznaczenia w ramach świadczenia usługi w etapie II co najmniej jednej osoby, która 
będzie odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie, 

4) zobowiązuje się, że jego przedstawiciele biorący udział w procesie świadczenia usługi będą aktywnie 
współpracowali z konsultantami WYKONAWCY. 

§ 6 

1. WYKONAWCA wyznacza przedstawicieli do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w celach organizacyjnych 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w osobach: ............................ tel……………Wyznaczenie 
kolejnych przedstawicieli następować będzie w formie pisemnego upoważnienia. 

2. ZAMAWIAJĄCY wyznacza przedstawicieli do kontaktu z WYKONAWCĄ w celach organizacyjnych 
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w osobach: ............................tel. ………… Wyznaczenie 
kolejnych przedstawicieli następować będzie w formie pisemnego upoważnienia. 

§ 7 

1. Wartość usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynosi łącznie 10.700,00 PLN powiększone 
o VAT (podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami), słownie: dziesięć tysięcy 
siedemset złotych, w tym: 

- 4.000,00 PLN powiększone o VAT (podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami), 
słownie: cztery tysiące złotych - za realizację etapu I, 

- 6.700,00 PLN powiększone o VAT (podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami), 
słownie: sześć tysięcy siedemset złotych - za realizację etapu II. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić na rzecz WYKONAWCY 30% wynagrodzenie wskazanego w 
ust. 1, natomiast pozostała część (70%) wynagrodzenia zostanie pokryta ze środków finansowych 
pozyskanych w ramach wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej 
optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców. 

3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie w części wskazanej w ust. 2 każdorazowo po 
zakończeniu etapu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ w terminie w niej 
wskazanym. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności objętych niniejszą umową przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
WYKONAWCA uprawniony będzie do naliczenia odsetek maksymalnych. 

§ 8 

W przypadku, jeżeli ZAMAWIAJACY zalega z wypłatą wynagrodzenia za etap już zakończony, 
WYKONAWCA jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem usług objętych następnym etapem 



 

 

do czasu całkowitej spłaty należności wraz z odsetkami. 

§ 9 

1. W przypadku, gdy oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO lub informacje zawarte w dokumentach 
wskazanych w § 2 ust. 3 in fine, ust. 7 i ust. 8 okażą się nieprawdziwe, niepełne lub błędne, 
WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO pełną 
wartością wynagrodzenia za wykonane usługi - bez uwzględnienia wsparcia na świadczenie usług 
systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 

2. W przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań opisanych w § 3 ust. 3 - ust. 5 
WYKONAWCA będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy oraz obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO pełną 
wartością wynagrodzenia za wykonane usługi - bez uwzględnienia wsparcia na świadczenie usług 
systemowych KSU szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych 
przedsiębiorców oraz do zapłaty kary umownej w kwocie 10% sumy określonej w § 9 ust. 1. 

3. W przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązań opisanych w § 5 pkt 2 - pkt 4, w 
szczególności w sytuacji braku współpracy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO uniemożliwiającego lub znacznie 
utrudniającego wykonanie przedmiotu umowy, WYKONAWCA będzie uprawniony do wypowiedzenia 
umowy oraz obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO pełną wartością wynagrodzenia za wykonane usługi - bez 
uwzględnienia wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji 
zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz do zapłaty kary 
umownej w kwocie 10% sumy określonej w § 9 ust. 1. 

4. Uprawnienia wskazane w ust. 1 -3 nie wyłączają uprawnienia WYKONAWCY do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kary umownej, w szczególności utraconych w 
wyniku rozwiązania umowy korzyści majątkowych, a także za wszelkie konsekwencje wyciągnięte 
względem WYKONAWCY przez PARP. 

§ 10 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres świadczenia usługi opisanej w § 1 - czas ten zostanie 
obliczony zgodnie z zasadami opisanymi w Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Zapewnienie dostępu 
przedsiębiorstw do nowych usług KSU”. 

§ 11 

WYKONAWCA zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), innymi przepisami oraz umową 
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą z PARP. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy 
oraz oświadczenia z nią związane wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących stosunków Stron 
związanych z zawarciem, interpretacją, wykonaniem i dochodzeniem roszczeń z tytułu odstąpienia, 
wypowiedzenia lub rozwiązania umowy pozostaje sąd według wyboru WYKONAWCY. 

§ 14 

Przez podpisanie niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Rekrutacji i 
Uczestnictwa w Projekcie „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” oraz 



 

 

"Standardem usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorstw", a także iż akceptuje warunki zawarte w tych 
dokumentach. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

§ 15 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
Stron. 

 

 

Zamawiający           Wykonawca 
       

 


