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Załącznik nr 2 do zaproszenia składania oferty 

Wzór umowy 

UMOWA NR …………………. 

 

 

zawarta w dniu …………………………… w Warszawie pomiędzy: 

 

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Szachowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000023097, NIP: 525-000-93-12, Regon: 000132629, zwanym dalej Zleceniodawcą, 

reprezentowanym przez: 

 

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę 

 

a ………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą. 

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………………………………………….. 

 

W wyniku przeprowadzenia uproszonego postępowania o wartości poniżej równowartości 

kwoty 14 000 euro, zawarto umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu Opracowanie metody 

automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych 
dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej” NR02-0016-

10/2011 dalej zwanego audytem projektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r w sprawie przeprowadzania audytu 

zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 

1237) dalej zwanym „rozporządzeniem”. 

§ 2 

Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii zgodnie z § 6 

rozporządzenia. 

 

§ 3 

 

Audyt projektu obejmuje sprawdzenie projektu zgodnie z § 8 rozporządzenia. 

 

§ 4 

 

1. Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie powszechnie akceptowanych standardów 

audytu. 

2. Audytor jest zobowiązany do należytego dokumentowania przeprowadzonych czynności. 
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3. Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich audytor jest zobowiązany do 

przygotowania sprawozdania z audytu wraz z dokumentacją (2 egz) oraz w postaci 

elektronicznej i przekazania Zleceniodawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. 

4. Sprawozdanie z audytu powinno być zgodne z § 14 ust 1 rozporządzenia. 

5. Do sprawozdania audytor dołączy opinię, o której mowa w § 2. 

6. Sprawozdanie z audytu sporządzone będzie w języku polskim. 

§ 5 

1. Audyt zostanie przeprowadzony w siedzibie Zleceniodawcy w Warszawie,  

ul. Szachowa 1 gdzie znajduje się pełna dokumentacja projektu. 

2. Audyt zostanie przeprowadzony w okresie od 17 lutego 2014 r. do 25 lutego 2014 r. 

3. Zleceniobiorca wykona i dostarczy Zleceniodawcy sprawozdanie z audytu, o którym 

mowa w par 4 ust 3 w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, nie później jednak niż 

do dnia 4marca 2014 r. 

4. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od 

umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w 

wysokości 30% wartości brutto umowy. 

5. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków Zleceniobiorcy zapłaci on 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień 

opóźnienia. 

6. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

§ 6 

Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone dla Zleceniodawcy były 

możliwie na wysokim poziomie według najlepszej wiedzy i praktycznych doświadczeń w 

zawodzie przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów oraz zobowiązuje się do 

zachowania tajemnicy handlowej i służbowej oraz nie udzielania informacji osobom trzecim. 

§ 7 

1. Za należyte wykonanie umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy zryczałtowaną 

kwotę wynagrodzenia w wysokości brutto: ……………………………, 

(słownie złotych:…………………………………………………………………………) 

2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie 

przedłożonej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia należycie wystawionej 

faktury VAT do siedziby Zleceniodawcy. 

3. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

§ 8 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 17lutego 2014r. do 4 marca 2014 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę, w tym w szczególności 

opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu sprawozdania z audytu przekraczającego 10 dni. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu pod rygorem 

nieważności. 
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§ 10 

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd  właściwy miejscowo 

dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

ZLECENIOBIORCA      ZLECENIODAWCA 
 

 
 

 
 


