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Zał. nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA WARUNKOWA 

Zawarta dnia …………w ………………..pomiędzy:  

…………………………….  

…………………………….  

…………………………….  

zwanym dalej Zleceniodawcą a,  

…………………………….  

……………………………. 

 …………………………….  

zwanym dalej Zleceniobiorcą  

została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

 Strony oświadczają, że w przypadku otrzymania dofinansowania przez Wnioskodawcę na 

realizację projektu w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - 

Działanie 2.3.2. „Bony na innowacje dla MSP” nawiążą współpracę w zakresie 

przeprowadzenia prac badawczych w zakresie opracowania projektu wzorniczego nowej 

generacji kiosku recepcyjnego oraz technologii jego produkcji, w szczególności: 

1.1. Opracowaniu projektu wzorniczego konstrukcji (w tym obudowy) kiosku 
recepcyjnego (Zadanie I) 

1.2. Opracowanie projektu interfejsu graficznego tzw. GUI, jako podstawowego 
elementu umożliwiającego interakcję kiosku recepcyjnego z użytkownikiem  
(Zadanie II) 

1.3. Opracowanie prototypu kiosku recepcyjnego (Zadanie III) 
1.4. Opracowanie projektu technologicznego – procesów wytwórczych 

umożliwiających optymalizację produkcji kiosków recepcyjnych (Zadanie IV) 
 

zgodnie z postępowaniem ofertowym z dnia 14 lipca 2017 r.  

 

 

 

§ 2 

Zleceniodawca oświadcza, że przeprowadzenie prac badawczych określonych w § 1 planuje 

w okresie od ………………………do ………………………………  

Podział pracy na Zadania stanowiące przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia wraz z 

terminem ich zakończenia i określeniem formy przekazania ich wyników określa 

harmonogram pracy stanowiący integralną część umowy (zał. nr 1). 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie w zakresie 

………………………………….  

Całością pracy badawczej/badawczo-rozwojowej kierował będzie: ………………………….. 

Dla celów określenia wykonania umowy lub jej niewykonania albo nienależytego 

wykonania, przez prace badawcze rozumie się: uzyskanie wiadomości technicznych, 
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prowadzenie teoretycznych analiz lub systematycznych studiów albo przeprowadzenie 

doświadczeń, włączając w to produkcję doświadczalną, przeprowadzanie testów 

technicznych produktów lub technologii. 

 

§ 3 

 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia prac i przedstawienia ich wyników w 

okresie ……………………..miesięcy od terminu zawartego w umowie badania/rozpoczęcia 

prac. Jednocześnie zobowiązując się do zachowania w tajemnicy przedmiotu umowy oraz 

informacji, które pozostają w bezpośrednim związku z przedmiotem badań do czasu 

wprowadzenia na rynek.  

 

§ 4 

Zleceniobiorca oświadcza, że prace badawcze opisane w § 1 przeprowadzi odpłatnie. 

Wysokość wynagrodzenia Strony ustalają na ………………. złotych.  

 

 

§ 5 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy 

określonej w § 1. 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

a) w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 za odstąpienie od 

umowy z powodów, za które Wykonawca nie odpowiada. 

 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 za każdy dzień 

zwłoki w wykonaniu prac określonych w § 1, 

b) w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 za odstąpienie od 

umowy z powodów za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

W sprawach nie uregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

§ 6 

Umowa i wynikające z niej zobowiązania stron wchodzą w życie i obowiązują jedynie po 

spełnieniu się warunku zawieszającego, jakim będzie uzyskanie przez Zleceniodawcę dotacji 

na realizację projektu w ramach działania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MSP” w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2014-2020.  

 

§ 7 
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Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

…………………………………….    ………………………………………. 

Zleceniobiorca      Zleceniodawca 


