UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERA LOKALNEGO
w Projekcie „Pomorski Broker Eksportowy.
Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 2: Przedsiębiorstwa, Działania 2.3: Aktywność eksportowa
Nr Projektu: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00

zawarta w dniu ………………………….…. w Gdańsku pomiędzy:
Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Grunwaldzkiej 472D,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII
Gospodarczy KRS pod nr 311830, NIP: 9571003947, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną
przez: ……………………………………….
a
…………………., zam. w ………………………. przy ul. …………………., PESEL: ………………….., prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… NIP: ………………………., zwaną/zwanym dalej
Wykonawcą

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usług Brokera Lokalnego, zwanych dalej Usługami w Projekcie pn. „Pomorski
Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”,
zwanym dalej Projektem.
2. W ramach Usług Wykonawca realizować będzie w szczególności następujące zadania:
a. dotarcie do przedsiębiorców (MŚP) z woj. Pomorskiego – tych, którzy są/mogą być
zainteresowani eksportem, lecz potrzebują wsparcia w tym zakresie i tych, którzy już
eksportują, ale są zainteresowani rozszerzeniem działalności w tym zakresie,
b. badanie i analizowanie potencjału eksportowego przedsiębiorców (MŚP) –
przeprowadzanie badań potencjału eksportowego przedsiębiorców z wykorzystaniem
udostępnionych przez Zamawiającego narzędzi, których produktem będzie raport
potencjału eksportowego (Badanie Pro Eksport),
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c. opracowanie dla przedsiębiorcy, który wykonał badanie Pro Eksport, rekomendacji w
zakresie dalszych działań w celu rozpoczęcia lub rozwoju aktywności eksportowej,
d. prowadzenie badań ilościowych/jakościowych firm zainteresowanych eksportem
e. systematyczne wprowadzanie danych o firmach, ich potencjale rynkowym, usługach,
itp. do systemu informatycznego udostępnionego przez Zamawiającego,
f. przedstawianie przedsiębiorcom systemu wsparcia w Projekcie,
g. udział w budowaniu bazy pomorskich MŚP,
h. opieka nad podlegającymi Wykonawcy przedsiębiorcami na całym etapie korzystania
przez nich z systemu wsparcia w Projekcie – systematyczne kontaktowanie się z
przedsiębiorcami, budowanie relacji, obserwacja i doradztwo zmian wprowadzanych
przez przedsiębiorców w zakresie działalności eksportowej,
i.

informowanie przedsiębiorców o działaniach prowadzonych w ramach Projektu i
możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców,

j.

łączenie przedsiębiorców z potencjalnymi partnerami biznesowymi do prowadzenia
eksportu,

k. promocja Projektu,
l.

uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Brokerów Lokalnych (średnio 1/kwartał)

§ 2. ZASADY REALIZACJI USŁUG
1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego i efektywnego wykonywania Usług w każdym
miesiącu obowiązywania niniejszej Umowy, w tym w szczególności do przeprowadzania badań
potencjału eksportowego przedsiębiorców (MŚP) w wymiarze średnio po 18 badań /rok (tj.
średnio 3 badania/2 miesiące)1.
2. Wymiar usług określonych w § 1 ust. 2 jest odpowiedni do liczby przeprowadzonych badań
potencjału eksportowego przedsiębiorców.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą starannością, zgodnie z ofertą
złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym, Strategią Projektu Grantowego udostępnioną przez Zamawiającego, a także
zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego udzielanymi na etapie obowiązywania
umowy i standardami, które zostaną opracowane i ustalone w Projekcie.
4. Zamawiający jest uprawniony do wskazywania Wykonawcy konkretnych czynności do realizacji
w zakresie zadań określonych w § 1 ust. 2 Umowy.

W razie powierzenia Wykonawcy wykonania zadania w zwiększonym wymiarze, postanowienie to
podlega odpowiedniej zmianie.
1
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5. Działania Wykonawcy podlegają stałemu monitoringowi ze strony Zamawiającego w
szczególności przez system CRM.
6. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania sposobu realizacji Usług przez Wykonawcę i
jego efektywności.
7. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie przedstawi wszystkie wymagane przez
Zamawiającego informacje i wyjaśnienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w
świadczeniu Usług.
9. Wykonawca świadczyć będzie usługi określone niniejszą Umową w miejscu przez siebie
wybranym. Badania potencjału eksportowego przedsiębiorców i pozostałe kontakty z
przedsiębiorcami będą odbywać się w miejscach dogodnych dla przedsiębiorców,
uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a przedsiębiorcami.
10. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług.
11. Zamawiający jest uprawniony do tymczasowego zwiększenia zleconej Wykonawcy ilości badań
potencjału eksportowego przedsiębiorców (i odpowiednio – pozostałych obowiązków) w
określonym czasie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia (z kompensatą polegającą na
odpowiednim zmniejszenie ilości badań w kolejnym okresie) lub za dodatkowym
wynagrodzeniem.

§ 3. WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości
brutto ………………………………………….
2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
– Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Określone powyżej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie
koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Wykonawcy może przysługiwać częściowy zwrot kosztów przejazdu w wysokości 100-200 zł
brutto miesięcznie, ustalony każdorazowo przez Zamawiającego w protokole zdawczoodbiorczym w oparciu o zaangażowanie Wykonawcy w danym miesiącu. W pozostałym
zakresie Wykonawca pokrywa koszty przejazdów we własnym zakresie.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie:


podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru realizacji Przedmiotu Umowy,
obejmujący wykonane przez Wykonawcę w danym miesiącu Usługi, sporządzany na
koniec każdego miesiąca kalendarzowego,
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wystawiony przez Wykonawcę, w oparciu o ww. protokół odbioru realizacji Przedmiotu
Umowy, rachunek lub faktura VAT.

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionego rachunku (faktury).
7. Jeżeli Wykonawca nie świadczy Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
określone powyżej wynagrodzenie obejmuje wszelkie należne świadczenia publicznoprawne,
do których potrącenia zobowiązany jest Zamawiający.
8. Jeżeli Wykonawca świadczy Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, cena ta
zawiera podatek VAT.

§ 4. ZASADY DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA W PROJEKCIE
Wykonawca oświadcza, iż:
a) nie jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie stosunku
pracy/jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WP na podstawie
stosunku pracy, jednak nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie, na
dowód czego Wykonawca przedstawił Zamawiającemu odpowiednie dokumenty i
uzasadnienie2
b) obciążenie wynikające z zaangażowania Wykonawcy we wszystkich projektach, w których
jest zaangażowany, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich
zadań powierzonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy,
c) łączne miesięcznie zaangażowanie Wykonawcy (na podstawie stosunku pracy, stosunku
cywilnoprawnego, samozatrudnienia, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
oraz innych form zaangażowania) w realizację wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł
w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin,
d) zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianie okoliczności, o
których mowa w pkt. a-c powyżej oraz do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i
przedstawiania wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących okoliczności,
o których mowa powyżej,
e) zobowiązuje się do comiesięcznego składania Zamawiającemu oświadczeń w zakresie
określonym powyżej w pkt. a-c zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego,
f)

2

zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1.000 zł w
razie niepoinformowania Zamawiającego o zmianie okoliczności, o których mowa w pkt. ac powyżej lub w razie złożenia niezgodnych ze stanem faktycznym oświadczeń w ww.

Niewłaściwe skreślić
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przedmiocie – za każdy przypadek takiego naruszenia. Zamawiający uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wartość kary umownej.

§ 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2022 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
3. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem z
zachowaniem 1-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie
nienależytego świadczenia usług przez Wykonawcę, tj. w szczególności razie:
a) braku efektywności Wykonawcy, tj. w razie nieprzeprowadzenia badań potencjału
eksportowego przedsiębiorców w wymiarze 9 badań w 6 miesięcznym okresie
rozliczeniowym, chyba że w poprzednich okresach rozliczeniowych Wykonawca
wypracował nadwyżkę zrealizowanych badań, lub w razie nieosiągnięcia innych rezultatów
wymaganych przez Zamawiającego,
b) braku należytego zaangażowania w realizację zadań określonych w niniejszej Umowie,
c) braku bieżącego wprowadzania wymaganych danych do systemu CRM,
d) w razie wystąpienia trwałej (trwającej ponad 15 dni) przerwy lub przeszkody w realizacji
Usług przez Wykonawcę,
e) ujawnienia, że Wykonawca składając ofertę, nie spełniał warunków udziału w
postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym.
5. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w razie zmiany okoliczności określonych w § 4 niniejszej Umowy, uniemożliwiających dalsze
zaangażowanie Wykonawcy w Projekcie.
6. W razie rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, za ostatni
miesiąc świadczenia Usług Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalne do
okresu, w którym umowa obowiązywała.

§ 6. ZMIANY UMOWY
1. Dopuszcza się zmiany niniejszej Umowy
a. przedłużenia terminu realizacji Usług (w szczególności w razie przedłużenia okresu
realizacji zadań w Projekcie),
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b. zmiany wymiaru zaangażowania Wykonawcy, w tym także związanej z tym wysokości
wynagrodzenia,
c. zmian wynikających ze zmiany założeń Projektu, wniosku o dofinansowanie lub
wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
d. rezygnacji Wykonawcy z realizacji Zamówienia w ramach działalności gospodarczej na
rzecz umowy zlecenia niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub odwrotnie,
e. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§ 7. UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (na usługi
objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
określonej w niniejszej Umowie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający
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