
 
 

 

BW-2/AB/479/2018 Katowice, dn. 26.03.2018 r. 

 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego 

 zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  

projektu o nr umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16  

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii 

rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”. 

 

Zapraszam do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z art. 

34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki projektu pn.: 

„Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, 

o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” realizowanego na podstawie Umowy 

o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16 zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 

w załączniku do niniejszego zapytania. 

 

Projekt realizowany jest przy współudziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, 

IV Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1. „Badania 

naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. 

 

Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 04.04 br. do godziny 12:00 na poniższy adres: 

Główny Instytut Górnictwa 

Biuro Wsparcia 

Zespół ds. koordynacji Badań 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 

lub e-mail: abieganska@gig.katowice.pl 

 

Osoby do kontaktu: 

1. Anna Biegańska, tel. 032 259 24 45, e-mail: abieganska@gig.katowice.pl 

mailto:abieganska@gig.katowice.pl


 
 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa z siedzibą w Katowicach (40-166) przy Placu 

Gwarków 1.  

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami). 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa wykonania 

audytu zewnętrznego projektu pt. „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie 

odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym 

cyklu życia” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-

0093/16 oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-

2020, IV Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1. 

„Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-

badawcze” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę; [Dz. 

U. nr 207 z 2011 r. poz. 1237]. 

2. Sposób dokumentacji wyników audytu: Pisemna opinia oraz sprawozdanie z audytu 

przekazane w formie elektronicznej oraz pięciu podpisanych wersjach papierowych.   

3. Czynności audytowe należy przeprowadzić w siedzibach każdego z konsorcjantów 

realizujących ww. projekt w okresie od 16 do 20 kwietnia 2018 r. 

4. Sprawozdanie z audytu należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 27 kwietnia 2018 r. 

5. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79212000-3 Usługi audytu. 

 

Szczegółowe informacje o projekcie: 

1. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r. 

2. Skład konsorcjum realizującego projekt: Główny Instytut Górnictwa (lider projektu), 

EKOFOL BUGAJ Spółka Jawna, ERG BIERUŃ - FOLIE Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością. 

3. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 7 997 425,09  zł, przy czym: 

 maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na badania 

przemysłowe wynosi 609 173,22 zł, 

 maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na prace 

rozwojowe wynosi 7 388 251,87 zł. 

4. Na warunkach określonych w Umowie, Instytucja Pośrednicząca przyznaje beneficjentowi 

i za jego pośrednictwem konsorcjantowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej   

3 947 429,79 zł, co stanowi  49,36 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem w ramach projektu, z czego dla beneficjenta oraz poszczególnych konsorcjantów: 

 Główny Instytut Górnictwa:  

 maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 587 382,07 zł, 

co stanowi 100 % kwoty wydatków na badania przemysłowe ponoszonych przez 

dany podmiot; 

 maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 610 159,73 zł, 

co stanowi 100 % kwoty wydatków na prace rozwojowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 

 EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA 

 maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 14 164,25 zł, 

co stanowi 65 % kwoty wydatków na badania przemysłowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 

 maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 2 613 289,39 zł, 

co stanowi 40 % kwoty wydatków na prace rozwojowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 



 
 

 

 ERG BIERUŃ – FOLIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 0 zł, co 

stanowi 0% kwoty wydatków na badania przemysłowe ponoszonych przez dany 

podmiot; 

 maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 122 434,35 zł, 

co stanowi 50 % kwoty wydatków na prace rozwojowe ponoszonych przez dany 

podmiot. 

5. Ilość złożonych wniosków o płatność: 4 (za okres od 01.01.2017 r. do 27.02.2018 r.). 

6. Kwota wydatków wykazanych we wnioskach podlegających audytowi (ostatni wniosek jest 

w trakcie weryfikacji przez NCBR): 5 546 613,18 zł (w tym 2 419 473,16 zł stanowi 

dofinansowanie), gdzie: 

 GIG w Katowicach – 329 187,62 zł (w tym całość stanowi dofinansowanie), 

 EKOFOL BUGAJ S.J. – 5 217 425,56 zł (w tym 2 090 285,54 zł stanowi dofinansowanie), 

 ERG BIERUŃ – FOLIE Sp. z o.o. – 0,00 zł (w tym 0,00  zł stanowi dofinansowanie).. 

7. Opis projektu: 

Celem projektu jest opracowanie metody przetwarzania odpadów z linii recyklingu folii 

stosowanych w rolnictwie od produkcji kiszonek i ich ponownego wykorzystania, jako 

surowca w procesach produkcji wielowarstwowych foli polimerowych dla rolnictwa do 

konserwacji pasz w rękawach foliowych, charakteryzujących się mniejszym negatywnym 

wpływem na środowisko w całym cyklu życia folii. Proponowany projekt ma charakter 

interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z metodami modelowania 

i optymalizacji; inżynierią materiałową - w tym recykling i wytwarzanie nowych materiałów 

polimerowych o unikalnych właściwościach i założonych parametrach; inżynierią środowiska 

– za pomocą analizy LCA zostanie określony wpływ folii na środowisko w całym cyklu życia. 

Podczas realizacji projektu zostanie opracowany innowacyjny system czyszczenia i separacji 

odpadów powstających na linii recyklingu folii oraz sposób ich przetwarzania metodą 

wytłaczania. Opracowana technologia pozwoli na zwiększenie skuteczności recyklingu folii 

rolniczych oraz na wytworzenie nowego surowca do produkcji foli rolniczych o założonych 

parametrach. Podczas realizacji projektu będą prowadzone oceny środowiskowe techniką 

oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i kosztowe LCC (Life Cycle Cost) pozwolą 

one wskazać, które rozwiązanie technologiczne charakteryzuje się największa eko-

efektywnością, czyli takie które jest najbardziej korzystne z punktu widzenia środowiska 

i ekonomii. 

 

W ofercie należy podać:  

1. Nazwę i adres oferenta. 

2. Termin ważności oferty – min. 30 dni od terminu zakończenia składania ofert. 

3. Wskazanie osoby do kontaktu. 

4. Nazwę banku oraz numer rachunku Wykonawcy. 

5. Cenę netto oraz brutto usługi (cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy m.in. 

koszty dojazdów, noclegów itp.). 

6. Termin płatności (liczony w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury). 

 

Wymagania:  

1. Audyt przeprowadza audytor, którym może być:  

1) osoba spełniająca warunki określone w  art.  286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));  

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1). 



 
 

 

2. Wybrany Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 

w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych oraz przeprowadził audyt dla co 

najmniej 3 zadań lub projektów, z których każdy był  na kwotę minimum 3 000 000 zł. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca nie może być z Zamawiającym powiązany kapitałowo lub osobowo w tym 

z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru oferty
1
. 

5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

 

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Kryteriami oceny ofert będą: 

a) Cena brutto = 95 %  

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „Cena brutto” odbywać się 

będzie wg następującej zasady: 

 

 

          najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100 

X punktów  =  ------------------------------------------------------------------------- 

   cena brutto oferty ocenianej 

 

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie 

zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość 

punktów:  95. 

 

b) Termin płatności (liczony w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury) = 5 %  

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „Termin płatności” 

odbywać się będzie wg następującej zasady: 

- do 30 dni – 0 pkt,  

- powyżej 30 dni – 5 pkt.  

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania 

określone w Opisie przedmiotu zamówienia i zdobyła największą ilość punktów. 

3. Jeśli wystąpią oferty o przyznanej takiej samej liczbie punktów Zamawiający wezwie tych 

Wykonawców do przesłania w określonym terminie ofert dodatkowych lub przeprowadzi 

negocjacje w Wykonawcami. 

4. Cena podana przez Wykonawcę oraz warunki podane w niniejszym zamówieniu nie będą 

podlegały zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

5. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do 

Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia 

terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty. 

                                                           
1
 Wzajemne powiązania polegają w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej 

lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim,  

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 
 

 

 

IV. Informacje dotyczące wyboru ofert 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie o tym fakcie niezwłocznie 

poinformowani drogą telefoniczną lub elektroniczną, a następnie zostanie wdrożone 

przygotowanie zamówienia. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, drogą 

elektroniczną, wszystkie podmioty, które przesłały ofertę. 

3. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez co najmniej 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 04/04/2018 r. do godz. 12
00

.  

Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną: 

Główny Instytut Górnictwa 

Plac Gwarków 1 

40-166 Katowice 

adres e-mail: abieganska@gig.eu  

Kontakt handlowy:  

mgr Anna Biegańska - tel. (032) 259 24 45 e-mail: abieganska@gig.eu 

2. Oferta musi zostać podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę uprawnioną zgodnie z wpisem do 

właściwego rejestru lub ewidencji. 

3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą wszystkie oferty, dotyczące całości 

zamówienia, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego 

zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert. Zamawiający może 

przedłużyć termin przesyłania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

niezwłocznie powiadamia wszystkich Oferentów. 

4. Zamawiający może dokonać zmiany treści Zapytania Ofertowego. Zmiana może mieć miejsce 

w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej 

zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom i będzie 

dla nich wiążąca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, 

bez podania przyczyny. 

6. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.  

 

VI.  Inne 

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego (dopuszcza się składanie zapytań pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą 

elektroniczną). Zamawiający odpowie na pytania niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu 

poprzedzającym termin składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do godz. 12:00 w dniu 

30 marca 2018 r. 

mailto:abieganska@gig.eu
mailto:abieganska@gig.eu


 
 

 

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego 

zapytania, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną. 

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 



 
 

 

 

 

 

Usługa będzie realizowana w ramach projektu o nr umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16  

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, 

o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” 

 

Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego   

 ........................................................  

    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy: 

  

Adres:  

NIP:  

Regon:  

Nr tel.:  

Nr faksu:  

Adres e-mail:  

Termin ważności oferty
2
:  

Osoba do kontaktu:  

Nr telefonu osoby do kontaktu:  

Adres e-mail osoby do kontaktu:  

Nazwa banku:  

Nr rachunku:  

Główny Instytut Górnictwa  

Plac Gwarków 1  

40-166 Katowice  

FORMULARZ OFERTOWY  

nr ......................... z dnia ................... 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26/03/2018 r.  na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 

zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki projektu 

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii 

rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” realizowanego na podstawie 

Umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16 oferujemy wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:  

netto: …………………………… / PLN 

słownie:………………………………………………………………………………………… ............... 

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………………… .............. 

brutto: ………………………… /  PLN 

słownie:………………………………………………………………………………………… ............... 

Termin płatności**:…………..dni 

*należy wpisać właściwą stawkę VAT  

**liczony w dniach od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

                                                           
2
 liczone od terminu zakończenia składania ofert (min 30 dni) 



 
 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy:  

 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

 Podana cena nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 

 Oświadczam, że złożona przez mnie oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 

rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty. 

 Audyt przeprowadzi audytor, którym może być:  

1) osoba spełniająca warunki określone w  art.  286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2));  

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt 1). 

 Posiadam/-y  niezbędną wiedzę, kwalifikacje i  doświadczenie w zakresie audytowania 

zadań lub projektów finansowanych. Przeprowadziłem/-liśmy audyt co najmniej 3 zadań 

lub projektów, z których każdy był  na kwotę minimum 3 000 000 zł. 

 Dysponuję/-my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Wykaz przeprowadzonych audytów w zakresie zadań lub projektów (tytuł projektu, 

wartość finansowania, termin przeprowadzenia audytu): 

1)  .................................................................................................................................................... 

2)  ....................................................................................................................................................  

3)  .................................................................................................................................................... 

 Pozostaję/-my związany z ofertą przez okres 30 dni, od chwili zakończenia terminu 

składania ofert. 

 Oświadczam, że nie mam powiązań kapitałowych ani osobowych z Zamawiającym (w tym 

z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru oferty)
3
. 

 

 

 

 

 ........................................................   ........................................................ 

 (miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)

                                                           
3
 Wzajemne powiązania polegają w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej 

lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu 

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Usługa będzie realizowana w ramach projektu o nr umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0093/16  

pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, 

o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia” 

 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego   

 

UMOWA 

 

zawarta w dniu  ........................ w  Katowicach pomiędzy:  

 

……………………………….. z siedzibą w …………………………, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………………., 

pod nr KRS …………., REGON ………………, NIP ……………., zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą,  

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

a 

 

Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach, Plac Gwarków 1, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000090660, REGON 000023461, NIP 6340126016, zwanym w dalszej części umowy 

Zamawiającym,  
reprezentowanym przez: 

1. dr. inż. Jana Bondaruka – Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, 

2. mgr Aleksandrę Mraczek-Krzak – Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych 

 

zwanymi dalej Stronami, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu pt. „Wielowarstwowa folia 

do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na 

środowisko w całym cyklu życia” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie 

nr POIR.04.01.02-00-0093/16 oraz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, 

działanie 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy 

naukowo-badawcze” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę; [Dz. U. nr 207 

z 2011 r. poz. 1237]. 

 



 
 

 

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w  wysokości …………. zł (słownie: …………………………………………………..) brutto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie …… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje wykonanie ewentualnych korekt lub uzupełnień 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 

4. W przypadku uchybienia w terminie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 

§ 3. Prawa i obowiązki Stron 

1. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego 

wydatkowania środków finansowych na naukę; [Dz. U. nr 207 z 2011 r. poz. 1237], 

b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody poniesione przez 

badaną jednostkę w wyniku jego działalności, 

c) Wykonawca ma prawo wglądu do związanych z przeprowadzanym audytem informacji, 

danych i innych dokumentów, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, 

oraz do wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków,  

z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 

d) Wykonawca jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych 

jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. 

2. Zamawiający wraz z konsorcjantami zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia audytu, 

b) bezzwłocznego udzielania informacji i wyjaśnień oraz potwierdzania "za zgodność  

z oryginałem" kopii dokumentów i ich odpisów, wyciągów, zestawień oraz wydruków 

przesłanych drogą mailową na żądanie Wykonawcy. Udzielone ustnie informacje i złożone 

ustnie wyjaśnienia powinny zostać zaprotokołowane oraz podpisane przez Wykonawcę  

i przez osobę, która ich udzieliła lub je złożyła. 

 

§ 4. Terminy i warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Ustala się następujące terminy: 

a) przeprowadzenie prac audytowych w siedzibach każdego z konsorcjantów realizujących 

projekt, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, tj.: 

 Główny Instytut Górnictwa (lider projektu), 

 EKOFOL BUGAJ Spółka Jawna, 

 ERG BIERUŃ - FOLIE Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 

w okresie od 16 do 20 kwietnia 2018 r., 

b) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji audytu, tj. pisemnej opinii i sprawozdania  

z audytu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

2. Sprawozdanie i Opinia z audytu będą sporządzone i przekazane Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej oraz w podpisanej wersji papierowej w pięciu egzemplarzach. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego bez uwag przez 

Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

 

§ 5. Poufność 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. Niemniej, żadnej ze stron nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

strony, ujawnić treści umowy ani dokumentacji dotyczącej całego przedmiotu umowy lub 

informacji dostarczonej w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

działalności Zamawiającego uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy 

to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie Wykonawca. 



 
 

 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać 

jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w §5 ust. 1 i 2 w innych celach niż 

wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 6. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Opinii i sprawozdania nie są ograniczone, że 

przysługiwać mu będzie pełnia majątkowych praw autorskich do Opinii i sprawozdania, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw własności 

intelektualnej podmiotów trzecich, oraz że przedmiot umowy nie jest i nie będzie obciążony 

jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

3. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe Opinii i sprawozdania w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r.  

Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w szczególności: 

a. utrwalenia na wszelkich, znanych w chwili zawarcia umowy, nośnikach, w tym nośnikach 

magnetycznych, płytach CD i DVD, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, płytach 

kompaktowych, a także technikami drukarskimi, 

b. zwielokrotniania każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy, 

c. wprowadzenia do obrotu, w tym poprzez sieć internetową, 

d. wprowadzenia do pamięci komputerów, publiczne wykonanie lub odtwarzanie, 

e. użyczenia. 

4. W ramach autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem gospodarczym oraz prawo do 

udostępniania Opinii i sprawozdania i jego elementów osobom trzecim. 

5. Wykonawca udziela wyłącznego zezwolenia Zamawiającemu do wykonywania autorskiego 

prawa zależnego. Zgodnie z tym, Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do dysponowania 

Opinią i sprawozdaniem w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność w formie elektronicznej oraz pięciu podpisanych wersjach papierowych. 

7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich skuteczne jest w dacie wytworzenia, a najpóźniej od 

daty odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy. 

 

§ 7. Kary umowne z tytułu niedotrzymania określonych warunków 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego 

w §4 ust 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% wartości umowy 

brutto. 

3. W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kary umownej Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 8. Klauzula prawna 

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy dążyć do osiągnięcia 

porozumienia. 

2. W przypadku, gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia rozstrzygnięcie nastąpi przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego oraz na podstawie prawa polskiego. 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

  

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 



 
 

 

3. Integralną część Umowy stanowi załącznik: 

a) Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

…………………………… …………………………… 

 

 

 

…………………………… …………………………… 

 


