
UMOWA O DZIEŁO 

zawarta w dniu 7.06.2021 r., w Mielcu, pomiędzy: 

………………………………………..……….., ul………………………………, ….-…… ………, 

NIP: ……………………..…., reprezentowana przez: 

…………………… – prezes zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

Sebastian Peret, ul. Mała 5, 39-300 Mielec, nr PESEL 95082214096, legitymującym się 

dowodem osobistym AXA905957  wydanym przez Prezydenta Miasta Mielca, ważnym do 

03.09.2023r. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

Zważywszy, że: 

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w merytorycznym przygotowaniu i 

wsparciu wniosków o dotację ze środków publicznych i prywatnych, Strony zgodnie 

postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło

polegające na: wykonaniu dokumentacji projektowej w związku z aplikowaniem o środki

w ramach projektu „Sportowe Wakacje+” na warunkach i zasadach określonych w

niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę z należytą starannością,

z uwzględnieniem wiedzy fachowej i doświadczenia, mając na względzie dobro i interes

Zamawiającego.

§ 2
Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień podpisania niniejszej umowy, a wykonania 

na dzień  31.07.2021r. 

§ 3
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości 500 zł netto 
(niezależnie od wyniku) + 1500zł netto (jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie).

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie przelewu na podstawie 
wystawionego przez Wykonawcę rachunku w ciągu 7 dni od ogłoszenia decyzji o przyznaniu 
dotacji na numer rachunku bankowego wskazanego na rachunku.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć na adres e-mail: 

dofinansowania@sebastianperet.pl niezbędne do wykonania dzieła  dokumenty w terminie 

wskazanym przez Wykonawcę. 

a) sprawozdanie finansowe

b) sprawozdanie merytoryczne



c) statut (jeśli nie pisaliśmy PROGRAMU KLUB 2022)
d) wypis z ewidencji (jeśli nie pisaliśmy PROGRAMU KLUB 2022)
Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby 
upoważnione oraz czytelnie podpisane wraz z funkcją.

2. Wykonawca nie odpowiada za weryfikację i prawidłowość dokumentacji przesłanej przez

Zamawiającego.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić na żądanie Zamawiającego informacji o przebiegu

realizacji zlecenia.

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego, jeśli zachodzą

okoliczności, które mogą wpływać na brak możliwości realizacji dzieła.

3. W  zakresie  dotyczącym  wykonanych  prac  o  charakterze  twórczym,  podlegających

ochronie prawnej, Wykonawca zobowiązuje się,  stosownie  do  ustawy  z  dnia  4  lutego

1994 r. o oprawie autorskim i prawach pokrewnych, do przeniesienia na Zamawiającego

wszelkich autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania ww. pracami na

wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu podpisania Umowy.

6. Wynagrodzenie określone w § 3 będzie wyczerpywać roszczenia Wykonawcy z tytułu

przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego  autorskich  praw  majątkowych  oraz  praw zależnych,

o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli takie prawa na mocy niniejszej Umowy

powstaną.

7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskają autorskich praw majątkowych do

pracy powstałych w ramach Umowy, ani że nie naruszy ona praw osób trzecich.

§6

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z realizacją prac będących

przedmiotem Umowy, mogą być wykorzystywane tylko w celu ich realizacji. Wykonawca

będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich ww. informacji

w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 6 miesięcy po jej wygaśnięciu lub

rozwiązaniu.

2. Postanowienia  o  poufności,  zawarte  powyżej,  nie  będą  stanowiły  przeszkody  dla

Wykonawcy  w  ujawnianiu  informacji,  która  była  już  mu  znana  przed  zawarciem niniejszej

Umowy,  została  zaaprobowana  na  piśmie  przez  Zamawiającego,  jako informacja,  która

może  zostać  ujawniona  oraz  należy  do  informacji  powszechnie znanych.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do

dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień Stron do

podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności oraz informacji,

których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  nie  ujawniania  osobom  trzecim  bez  zezwolenia

Wykonawcy  poufnych  informacji  dotyczących  Wykonawcy.

§7

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące

przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze



Stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Zamawiający  Wykonawca 


