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UMOWA nr ......lpKlp l20Lg
o Swiadczenie ustugi doradczei dla przedsiqbiorc6w/os6b zamierzajqcych rozpoczq1dzialalno56
gospodarczq*

dniu
20j.4 roku w ............... pomiqdzy:
Torudskq Agencjq Rozwoju Regionalnego s.A. z siedzibq w Toruniu przy ul. Kopernika 4,
NIP: 956-00-L5-L77, wpisanq przez Sqd Rejonowy Vll Wydziat Gospodarczy w Toruniu
do Krajowego
Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000066071, kapitat zaktadowy: 1g ggrl oOO,O0 pLN,
optacony
w catosci, reprezentowana zgodnie z 5 15 ust.2 statutu sp6lki przezl
zawarta w

dr in2. Ewq Rybifiskq - Prezes aZarzqdu,
u prawn ionq do jed noosobowej rep rezentacj i Sp6tki,
zwanq w dalszej czqSci umowy Ustugodawcq,
a

zarejestrowanq pod numerem
platnikiem podatku VAT i posiadajqcq numer
reprezentowana przezi

w

bqdqcq/ nie

bqdqcq

zwanym/nq dalej Usfugobiorcq.
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Przedmiotem niniejszej Umowy jest Swiadczenie przez Ustugodawcq ustugi doradztwa
z poni2szym zestawieniem :

1) Przedmiot ustugi doradztwa:

2)

Zakres prac i spos6b realizacji usfugi:

3)

Termin realizacji/harmonogram wykonywania uslugi:

4)

Czas

trwania ustugi: ......godzin

-

zgodnie
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5)

Spos6b przekazywania wynik6w realizacji ustugi:

Na warunkach wynikajqcych z niniejszej umowy, Ustugodawca zobowiqzuje siq do realizacji
przedmiotu umowy z nale2ytq staranno6ciq i przy uwzglqdnieniu dbaloici o interesy
Ustugobiorcy,

Uslugobiorca w trakcie wykonywania umowy zobowiqzany jest na bie2qco udzielai
Ustugodawcy na kazde jego 2qdanie wszelkich informacji merytorycznych niezbqdnych dla
prawidtowego wykonania u mowy.

$z
Odbi6r przedmiotu umowy, nastqpi na podstawie Protokolu z wykonqnia iodbioru uslugi
dorodczei, podpisanego przez obie Strony Wz6r protokotu okre6lony jest w zalqczniku nr l- do

3.

niniejszej Umowy.
Po odbiorze przedmiotu umowy Ustugobiorca mo2e zostai poproszony przez Ustugodawcq do
wypetnienia ankiety wykonanej ustugi doradczej o charakterze og6lnym, kt6rej wz6r stanowi
zatqcznik nr 2 do umowy.

Do kontaktu orcz podpisania Protokolu
upowa2niajq:
a) ze strony Ustugobiorcy:

......,,...,

b) ze strony uslugodawcy:

..,.,.,,..,.

4 K",;;;;;;;;;;

z

wykonaniq

i

odbioru uslugi doradczej Strony
(imiq i nazwisko)
(telefon, adres e_mail),
(imie i nazwisko)

;;;;;; ; il;;;; il;;;;;; ffi; il;;il;;;'1,:5ilJ',:xfi:#'li

wiadomoici osobie upowa2nionej do reprezentacji Uslugobiorcy, tj,:
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:: :

:: ::

:: ::: :: :::

::

: :::: :::

::::
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5. Informacje niezbqdne do realizacji ustugi ze strony Ustugobiorcy przekazywane bqdq Ustugodawcy
oso b iSci e/te efo n iczn e/e le kt ro n iczn i e.
I
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Wynagrodzenie Usfugodawcy wyliczane jest na podstawie ilo5ci godzin Swiadczenia usfugi na rzecz
Ustugobiorcy i przyjqtej stawki za jednq godzinq 5wiadczenia ustugi, a jego warto6i stanowi iloczyn
obu tych czynnik6w. Stawka za jednq godzinq Swiadczenia ustugi wynosi 50,00 zt +VAT,
2.

Ustugodawca po ustaleniu ostatecznej warto6ci ustugi, wyliczonej wedlug zasad okre5lonych w
ust,L, wystawia fakturq i informuje o tym fakcie Ustugobiorcq, kt6ry zobowiqzany jest do zaplaty
wynagrodzenia , przelewem /got6wka, najp6lniej w dniu odbioru ustugi. W celu potwierdzenia
dokonania wpiaty Uslugobiorca przed podpisaniem protokotu, o kt6rym mowa w $2 ust. L,
zobowiqzany jest przedstawii Ustugobiorcy potwierdzenie dokonania przelewu bqdl dokument
potwierdzajqcy za pfatq got6wkowq.

3.

Wptat wynagrodzenia Ustugodawcy pfatnego przelewem, nale2y dokona6 na rachunek:
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L.

Ustugobiorca o6wiad cza, 2e wyra2a zgodq na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb
6wiadczenia uslugi.

2.

Ustugodawca zobowiqzuje siq do przetwarzania danych osobowych
zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z2O02r. Nr 101 poz.926,zezm.l,
rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w
technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadai urzqdzenia i systemy
informatyczne stuzqce drc przetwarzania danych
osobowych (Dz' U. z 2oo4 r' Nr 100 poz. Lo24) oraz innymi przepisami
wykonawczymi do tej
ustawy,

5s
wszelkie informacje uzyskane przez Strony, w zwiqzku z realizacjq prac
bqdqcych przedmiotem
umowy i stanowiqce tajemnicq przedsiqbiorstwa Stron, mogE byi wykorzystane
tylko w celu
realizacji przedmiotu umowy.
2.

wszystkie dokumenty oraz no6niki zawierajqce dane i informacje przekazane
Ustugodaw cy przez
'
Ustugobiorcq w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy pozostajq wtasno6ciq
ustugobiorcy.

3.

Zobowiqzanie

do

zachowania poufno6ci nie narusza obowiqzku kt6rejkolwiek ze Stron
do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak r6wnie2 uprawnieri
stron do
podawania do publicznej wiadomo6ci o96lnych informacji
o ich dziatalnoSci oraz informacji,
kt6rych obowiqzek ujawnienia okresraiq powszechnie obowiqzuiqce przepisy prawa.
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1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
rriewaZnojci.

2.

odpowiedzialnoSi Ustugodawcy z tytutu wykonywania niniejszej umowy
ograniczona jest do
warto5ci catkowitej kwoty wynagrodzenia za ustugq.

3,

w sprawach nie uregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy

4.

Spory zwiqzane z realizaciq niniejszej umowy strony bqdq staraty
siq rozwiqzac polubownie,
w przypadku braku polubownego rozwiqzania sporu sqdem wfa6ciwym dla rozstrzygniqcia
sporu

Kodeksu Cywilnego.

bqdzie sqd wtaSciwy dla siedziby Ustugodawcy.

$z
L

Niniejszq Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym
dla ka2dej ze
Stron.

2.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia,

{
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Spis zatacznik6w:

zalqcznik nr 1- Protok6t z wykonania i odbioru usfugi doradczej,
Talqcznik nr 2 - ankieta wykonanej uslugi doradczej o charakterze og6lnym,
Zatqcznik nr 3 wydruk z CETDG lub KRS Ustugobiorcy.

Uslugodawca

Uslugobiorca

