Jelenia Góra, 30 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU

I.

Nazwa Projektu:

„Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego
zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy
ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze” .
Projekt jest realizowany w ramach:
Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym
Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ
Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Numer projektu: RPDS.03.03.03-02-0012/16
Numer zamówienia: NPU.04.2018
Celem realizacji Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na
terenie Miasta Jelenia Góra poprzez termomodernizację budynku parafialnego
II.

Miejsce realizacji projektu:
Budynek parafialny na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze” .
Beneficjent:

III.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9.
Parafia posiada osobowość prawną, a jej przedstawicielem jest Proboszcz- o. Stefan Wojda SchP,
uprawniony do podpisywania w imieniu parafii wszelkich dokumentów prawnych, prowadzenia prac przy
obiekcie zabytkowym oraz zawierania wszelkich umów.
IV.

Informacja ogólna:

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków...",
w oparciu o rozeznania rynku, poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta,
z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego dostępu do zamówienia.
Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.)
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2. Niniejsze Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności

przypisanych poniżej koordynatorowi Projektu, poprzez między innymi udział co najmniej w jednym
projekcie rozliczanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Beneficjent może poprosić potencjalnego kandydata, przed podjęciem decyzji o jego wyborze, do
udokumentowania posiadanego doświadczenia w ww. zakresie w ciągu trzech(3) dni od wezwania.
Brak udokumentowania doświadczenia w ww. zakresie lub jego nie złożenie w wyznaczonym terminie
powoduje wykluczenie kandydata z ubiegania się o pełnienie funkcji koordynatora Projektu
Beneficjent wymaga osobistego pełnienia funkcji koordynatora Projektu, z wyłączeniem sporządzania
wniosków o płatność, przy których może posługiwać się osobą mającą doświadczenie w tym zakresie,
ponosząc jednak pełną, osobistą odpowiedzialność za czynności tej osoby.
3. Pełnienie funkcji koordynatora Projektu obejmuje okres od dnia podpisania umowy planowanej
na 21 lub 22 czerwca 2018r. do czasu zakończenia Projektu tj. do 31.12.2018 r.
Beneficjent dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy do 6 miesięcy w przypadku
zmiany terminu okresu realizacji Projektu i rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem a Urzędem
Marszałkowskim. Zmiana terminu pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zadania koordynatora Projektu:

V.

- nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, zgodną z umową o dofinansowanie i harmonogramem
-

VI.

rzeczowo-finansowym;
prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
prowadzenie korespondencji projektowej oraz sprawozdawczości Projektu- rozliczanie częściowe
( sporządzanie wniosków o płatności) i całościowe Projektu;
współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;
współpraca z IZ RPO WD;
reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z IZ;
koordynacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą prac;
przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia ,uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta
wobec Dotującego do czasu przyjęcia rozliczenia końcowego Projektu.

Kryterium wyboru oferty:
- najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana w oparciu o kryterium:
umowna cena= 100% przy założeniu, że 1%= 1,00 punkt

VII. Wynagrodzenie:
Za pełnienie funkcji koordynatora Projektu - wynagrodzenie może być wypłacone w dwóch ratach, przy
czym pierwsza faktura nie może być złożona wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty podpisania
umowy z wybranym kandydatem do pełnienia funkcji koordynatora Projektu i maksymalnie do 50%
wynagrodzenia ofertowego (umownej ceny), druga - po zakończeniu Projektu.
VIII.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, w formie pisemnej i wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2018 r. (włącznie) za pośrednictwem :
a) operatora wyznaczonego, posłańca lub kuriera na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana
Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra lub
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b) komunikacji elektronicznej na adres:

lukaszporabka @interia.pl

lub

c) bezpośrednio w kancelarii Parafii – ul. Cieplicka 9, Jelenia Góra, uwaga: otwartej od poniedziałku do
soboty - w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz dodatkowo w poniedziałek, środę i czwartek od
godz.16:00 do 18:00, tel. 75 642 88 20,
Oferty złożone w inny sposób nie będą brane pod uwagę. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby jego
oferta została złożona zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert i wg
załączonego wzoru Formularza oferty - załącznik nr 1.
Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona adnotacją: „OFERTA- KOORDYNATOR PROJEKTU".
Otwarcie ofert nastąpi na sesji niejawnej.
O wynikach, wykonawcy którzy złożyli oferty zostaną poinformowani za pośrednictwem komunikacji
elektronicznej na adres podany w ofercie.
Za podanie błędnego lub nieczytelnego adresu odpowiada wyłącznie wykonawca.
IX.

Umowa:
Z wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza podpisana zostanie umowa wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2, po uprzednim dostosowaniu jej zapisów do treści złożonej oferty.

X.

Okres ważności oferty:
- 30 dni liczonych wraz z upływem terminu składania ofert.

PROBOSZCZ PARAFII
/-/ o. Stefan Wojda SchP.

Jelenia Góra, 04 czerwca 2018 r.

Wersja z podpisem elektronicznym
W aktach - z oryginalnym podpisem.
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Załącznik nr 1 Formularz oferty

OFERTA
BENEFICJENT: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze
WYKONAWCA:
Oferta zostaje złożona przez:
lp.

nazwa i adres wykonawcy

NIP

REGON

Osoba uprawniona do kontaktów:
imię i nazwisko
adres do wysyłania wszelkiej korespondencji
pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą :
nr telefonu
nr telefonu komórkowego
nr faksu
adres e-mail

Nawiązując do Zaproszenia złożenia oferty cenowej na usługę pn. „Remont elewacji wraz z ociepleniem
i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego zespołu pocysterskiego budynków sakralnych
parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze”,
dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 : Gospodarka niskoemisyjna ; Działania nr 3.3:
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym;
Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ;
Schemat nr 3.3 A Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
składam ofertę na pełnienie funkcji koordynatora Projektu ze szczegółowym zakresem obowiązków,
o których mowa w punkcie V. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej i :
1- oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej i uznaję się za
związanego (-ą) określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania;
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2- oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za umowną cenę ( łącznie z podatkiem VAT) w kwocie:
............................................. zł

,

(słownie złotych ............................................................................ ,

3- akceptuję warunki płatności określone przez Beneficjenta w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej;
4- oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe stosowne do zakresu obowiązków przypisanych
koordynatorowi Projektu i oświadczam, że wszystkie obowiązki wykonam osobiście* / przy pomocy
osoby trzeciej w zakresie sporządzania wniosków o płatności* ;
5- oświadczam, że nie jestem:
*- osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a, art.250a,
art.258 lub art.270-309 ustawy z 06.06.1997 r. -Kodeks karny (Dz.U.poz.553, z późn.zm.) lub
art. 46 lub art.48 ustawy z 25.06.2010 o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176);
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 §20 ustawy z 06.06.1997- Kodeks
karny,
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. poz.769
*-wykonawcą, którego urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w ww. pkt a), b), c), d);
*- wykonawcą, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzje
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne;
*- wykonawcą, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Beneficjenta w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu;
*-wykonawcą, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Beneficjenta, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Beneficjenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
*- wykonawcą, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Beneficjenta lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
*- wykonawcą, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brała udział w przygotowaniu takiego
postępowania;
*- wykonawcą, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Beneficjent jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
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*- wykonawcą będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z
2016r. poz.437 i 544);
*- wykonawcą, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;

6- oświadczam, że wszystkie ww. podane informacje są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd
przy przedstawianiu informacji.
* niepotrzebne skreślić

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym dokumencie nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej

PODPIS(Y):
lp.

nazwa wykonawcy [pieczęć
Wykonawcy]
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UMOWA Nr ........ / PROJEKT

zawarta [•] czerwca 2018 r . pomiędzy:
(1)
Parafia Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 9,
w imieniu której do reprezentowania upoważniony jest
Proboszcz Parafii – o. Stefan Wojda SchP,
zwana dalej "Beneficjentem"
a
(2)
podmiotem [•] ,z siedzibą w [•]; adres: [•], [•], wpisaną pod nr KRS [•] do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [•] Wydział [•] Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy [•] zł; NIP [•]; REGON [•], w imieniu
której działają:
[•]
zwanym dalej "Wykonawcą";
zwanych również w treści Umowy z osobna "Stroną", a łącznie "Stronami".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków...",
w oparciu o rozeznania rynku, poprzez upublicznienie na stronie internetowej Beneficjenta.
Beneficjent nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( t. j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.).Szacunkowa wartość zamówienia (bez podatku od
towarów i usług VAT) nie przekracza kwoty netto 50 000złotych.
§1
1. Beneficjent zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji Koordynatora Projektu
pn. „Remont elewacji wraz z ociepleniem i kolorystyką budynku parafialnego na terenie zabytkowego
zespołu pocysterskiego budynków sakralnych parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela przy
ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 3:
Gospodarka
niskoemisyjna ; Działania nr 3.3: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym; Poddziałania nr 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i
sektorze mieszkaniowym - konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ;
Schemat nr 3.3 A
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z zakresem obowiązków określonych treścią w szczególności §2 .
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§2
1. Wykonawca zapewnia, iż wykona z najwyższą starannością, wiedzą oraz doświadczeniem obowiązki
wynikające z powierzonej funkcji Koordynatora Projektu, w szczególności:
1) nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, zgodną z umową o dofinansowanie i harmonogramem
rzeczowo-finansowym;
2) prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
3) prowadzenie korespondencji projektowej oraz sprawozdawczości Projektu- rozliczanie częściowe
( sporządzanie wniosków o płatności) i całościowe Projektu;
4) współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego;
5) współpraca z IZ RPO WD;
6) reprezentowanie Beneficjenta w kontaktach z IZ;
7) koordynacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą prac;
8) przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na potrzeby przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia, uczestniczenie w wypełnianiu obowiązków Beneficjenta wobec Dotującego do czasu przyjęcia
rozliczenia końcowego Projektu.
§3
Pełnienie funkcji koordynatora Projektu obejmuje okres od dnia podpisania Umowy do czasu przyjęcia
rozliczenia końcowego Projektu tj. do 31 marca 2018 r.
Termin wykonania Umowy może ulec wydłużeniu w przypadku zmiany terminu okresu realizacji Projektu i
rozliczenia końcowego pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim.
Zmiana terminu- wydłużenie pozostaje bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Beneficjent zapłaci Wykonawcy umowną cenę w wysokości:
.............. ....... zł (słownie złotych : ....................................................), w której zawarty jest podatek od
towarów i usług (VAT) o ile Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT.
2. Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia, chociażby w trakcie wykonywania usługi
pełnienia funkcji koordynatora Projektu wystąpiła konieczność wykonania nieprzewidzianych prac, które nie
zostały enumeratywnie ujęte w § 2, a wykonanie których jest niezbędne do uzyskania końcowego rozliczenia
Projektu lub termin realizacji Projektu uległ wydłużeniu.
3. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie się odbywało w sposób następujący:
1) należne wynagrodzenie może być wypłacone w dwóch ratach, przy czym pierwsza faktura nie może być
złożona wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty podpisania Umowy i w wysokości
maksymalnie do 50% umownej ceny, o której mowa w ust.1, druga - po zakończeniu realizacji Projektu.
2) termin płatności- do 30 dni od daty złożenia faktury.
§5
Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy naliczane będą kary umowne
w następujących przypadkach i wysokości:
1. Wykonawca (koordynator Projektu) zapłaci Beneficjentowi karę umowną :
1)
za brak udziału w naradzie lub spotkaniu zwołanym, z wyprzedzeniem co najmniej dwóch(2) dni , z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, bezpośrednio przez Beneficjenta - w wysokości 300 zł
za każdą nieobecność;
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2)

w razie częściowego lub pełnego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Beneficjenta z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownej ceny, o której mowa
w § 4. ust.1 pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług VAT, o ile Wykonawca jest
płatnikiem podatku VAT

2. Beneficjent zapłaci Wykonawcy karę umowna za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Beneficjenta w wysokości 10 % wartości umownej ceny, o której mowa w § 4. ust.1
pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług VAT, o ile Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT.
3. Wykonawca upoważnia Beneficjenta do potrącania naliczonych kar umownych z należnego mu
wymagalnego wynagrodzenia, przy czym Strony umawiają się, że kara umowna staje się wymagalna z chwilą
jej naliczenia i przesłania Wykonawcy noty obciążeniowej.
4. Kara umowna za opóźnienie i kara umowna za odstąpienie od Umowy kumulują się w razie odstąpienia
od Umowy, jeżeli kara za opóźnienie została Wykonawcy naliczona i został nią obciążony przed
odstąpieniem lub jeżeli odstąpienie od Umowy następuje tylko w części.
§6
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§7
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Beneficjentowi przysługuje prawo do odstąpienia
od Umowy w całości lub w części:
1) gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał jej
wykonywanie z przyczyn niezależnych od Beneficjenta na okres dłuższy niż trzy(3) kolejne dni
kalendarzowe, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2) gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania
wymaganej staranności,
3) gdy Wykonawca opóźnia się w wykonywaniu powierzonych mu czynności.
Przez pojęcie „opóźnia się" należy rozumieć zaistnienie takiej okoliczności powyżej dwukrotnego
zdarzenia.
2. Odstąpienie od Umowy wraz z uzasadnieniem musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności
odstąpienia.
3. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowania na zasadach
ogólnych.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca przekaże Beneficjentowi wszelką dokumentację
otrzymaną lub sporządzoną w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
§8
1. Strony niniejszej Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań
zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej tj. zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
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2. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym
pisemnie drugą stronę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni ( z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy i sobót) od powstania tych okoliczności.
3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie
powołuje.
§9

-

e-mil:
Osobami uprawnionymi do kontaktów są:
- ze strony Beneficjenta .......... tel. kontaktowy: kom ................ e-mail: ....................
- ze strony Wykonawcy ......... tel. kontaktowy: kom ................ e-mail: ....................

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wynikające z niniejszej Umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz
osób trzecich, bez uzyskania pisemnej zgody Beneficjenta.
§ 12
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Beneficjenta.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a
dwa pozostają w dokumentach Beneficjenta.

Beneficjent:
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Wykonawca:
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