Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UMOWA NR ..…. /PRO/ ……/….../…….
na realizację usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym
w ramach wykonywania pomocy publicznej de minimis
zawarta w dniu …………………... r. w Poznaniu, pomiędzy:
Wielkopolskim Instytutem Jakości Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 49,
wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126726, o
kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN, posiadającym:
NIP 778-10-66-806 i REGON 630355480,
reprezentowanym przez: Ryszarda Ciesielskiego – Prezesa Zarządu
zwanym w treści umowy „Instytutem”,
a
…………………………………….…………………………………………………………………….……….
z siedzibą w …………………….. (kod pocztowy:…………..), ul………………………………….…..……
wpisaną…………………………….……………………………………………….……………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………......
posiadającym: NIP ……………………………..…….. i REGON ………….…………………………….…..
reprezentowanym przez: ………………………………….………………………………………………….…
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”.
§ 1.
1. Instytut oświadcza, że pomiędzy nim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w
Warszawie zawarta została umowa o udzielenie wsparcia nr U-POIG.05.02.00-00-030/10-00 w ramach
działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci
o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług
optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim.
2. Zamawiający oświadcza, że:
a. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej
sytuacji (Dz.U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.),
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b. rodzaj prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie został wykluczony z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, wynikający z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach
działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej,
c. korzystając z usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach wykonywania pomocy
publicznej de minimis, będącej przedmiotem niniejszej umowy, nie przekroczy limitu pomocy
możliwej do otrzymania w okresie 3 lat budżetowych, który wynosi 200 tys. euro (w przypadku
podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro),
d. należy do kategorii mikro, małych, średnich przedsiębiorstw zgodnie z Załącznikiem 1 do
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88Traktatu (Dz. Urz. Z 2008 r.
L 214/3).
§ 2.
Zamawiający powierza, a Instytut zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie usługi
doradczej o charakterze proinnowacyjnym (w ramach wykonywania pomocy publicznej ‘de
minimis’1), polegającej na przeprowadzeniu optymalizacji bazowej jakościowej produktu/usługi.
Wykonanie przedmiotu umowy jest nieodpłatne dla przedsiębiorcy i zostanie sfinansowane w ramach
Projektu „Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na
zintegrowanym systemie eksperckim”, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Szczegółowy zakres prac w ramach usługi jest następujący:
a) Przeprowadzenie analizy produktu/usługi ukierunkowanej na badanie preferencji klientów
b) Przygotowanie raportu zawierającego m.in.
 zakres i cel optymalizacji bazowej
 zebranie danych na temat obiektu analizy
 określenie i wybór źródeł wymagań jakościowych
 badanie preferencji jakościowych, w tym: cele badania, wybór metody badawczej, zakres
badania, plan i realizacja badania
 analiza wyników badania pod kątem optymalizacji bazowej
 rekomendowane kierunki optymalizacji
c) Przekazanie raportu
d) Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania usługi
Zaświadczenie o pomocy de minimis zostanie wydane przez Instytut oraz przyjęte przez Zamawiającego
w dniu udzielenia pomocy publicznej w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia – informacji o uzyskanej pomocy de minimis,
którego treść stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

§ 3.
1. Strony ustalają, że wartość przyznanej pomocy, przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto wynosi
…………………. PLN (słownie: ………………………..).
2. Termin realizacji prac do: ………………..................
3. Naruszenie przez Zamawiającego ustalonych niniejszą umową terminów uprawnia Instytut do
przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres opóźnienia, niezależnie czy Zamawiający ponosi
winę za naruszenie terminów, czy też winy nie ponosi.
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§ 4.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu, dniu oraz o godzinie uzgodnionej przez strony umowy nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni od przygotowania raportu.
Wraz z odbiorem przedmiotu umowy nastąpi przekazanie Zamawiającemu Raportu z wykonania usługi,
o której mowa w § 2 ust.1.
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Pomoc będąca przedmiotem niniejszej umowy ma charakter pomocy de minimis w rozumieniu Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz.Urz. L 379/5 z dnia 28.12.2006 r. z późn.zm.)
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Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego jest równoznaczne z wydaniem
Instytutowi referencji potwierdzających wykonanie niniejszej umowy oraz upoważnia Instytut do
posługiwania się w/w referencjami w ramach swojej działalności.
W przypadku nie stawienia się Zamawiającego na odbiór przedmiotu umowy w miejscu i terminie
określonym w ust. 1 lub braku możliwości wyznaczenia terminu określonego w ust.1, Instytut może
sporządzić jednostronny protokół zdawczo-odbiorczy i przesłać go listem poleconym Zamawiającemu
na jego ryzyko, co będzie jednoznaczne z wywiązaniem się Instytutu z wykonania przedmiotu umowy.
§ 5.
Instytut oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.

§ 6.
Instytut zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień umowy w zakresie terminu wykonania
przedmiotu umowy oraz sposobu finansowania i wysokości wynagrodzenia w razie żądania przez
Zamawiającego istotnych zmian w przedmiocie umowy lub rozszerzenia jej zakresu.
§ 7.
1. Prace na rzecz Zamawiającego w ramach umowy zrealizują konsultanci oraz eksperci Wielkopolskiego
Instytutu Jakości lub osoby przez niego wskazane.
2. Jako przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umowy wyznacza się:
 ze strony Zamawiającego: …………………………………..…….……… (tel. ……….…..……….,
e-mail: ………………………………………………)
 ze strony Instytutu: …………………. (tel. …………………., e-mail: ………………………….).
§ 8.
Instytut zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim nie związanym w żaden sposób z wykonywaniem
niniejszej umowy danych lub informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający upoważnia Instytut do wykorzystania informacji uzyskanych w ramach
wykonywania niniejszej umowy do celów wynikających z zaleceń PARP (np. promocyjnych) lub innych
upoważnionych przez nią podmiotów. W takim przypadku pozyskane informacje Instytut przedstawiać
będzie w formie uniemożliwiającej bezpośrednią identyfikację źródła ich uzyskania.
§ 9.
W związku z finansowaniem usługi ze środków publicznych Zamawiający wyraża zgodę na udział w
działaniach monitorujących wykonywanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub
wyznaczoną przez nią „stronę trzecią”, a także inną Instytucję czy podmiot uprawniony do kontrolowania
sposobu wykorzystania wsparcia uzyskanego przez Instytut na podstawie umowy określonej w § 1 ust.1,
również po wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 2 ust.1.
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają obustronnie podpisanego aneksu zawartego w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu Cywilnego.
§ 12.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy będą rozstrzygane
przede wszystkim w drodze porozumienia stron, a w ostateczności przez właściwy miejscowo sąd dla
siedziby Instytutu.
§ 13.
Umowa wraz z załącznikami została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
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