Załącznik nr 140a – Wzór umowy o udzielenie akredytacji

UMOWA O UDZIELENIE AKREDYTACJI
nr ................
zawarta w Lublinie, dnia ………………. pomiędzy:
1. Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, z siedzibą w Lublinie.
ul. Graniczna 4, (20-010) Lublin, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146
reprezentowaną przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w
Lublinie – ………………………………………..
zwaną dalej „LAWP”,
a
2. ....................................... z siedzibą w ......................................., wpisaną do rejestru
przedsiębiorców NIP ............................, którą reprezentuje/ją:
.................................................................................
.................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
następującej treści:
§1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest akredytacja udzielona przez Lubelską Agencję
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie świadczenia usług doradczych
na rzecz Beneficjentów Działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
przez doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 (dalej Działanie).
2. Akredytacja udzielona Wykonawcy dotyczy następujących dziedzin specjalizacji:
2.1. ....
2.2. ...
2.3. ...
zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
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§2. Okres akredytacji
Wykonawca moŜe składać oferty oraz zawierać z Beneficjentami Działania umowy na
świadczenie usług od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia 30 czerwca 2015 r.

§3. Wykaz akredytowanych Wykonawców
LAWP zobowiązuje się zamieścić Wykonawcę w wykazie Akredytowanych Wykonawców
opublikowanym na swojej stronie internetowej www.lawp.lubelskie.pl w ciągu 7 dni
roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy.
§4. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w zakresie prowadzonej działalności
objętej niniejszą umową zasad etyki zawodowej, które stanowią integralna część
niniejszej umowy. (Zał. nr II)
2. W okresie akredytacji Wykonawca oraz jego eksperci muszą powstrzymywać się od
składania publicznych oświadczeń w imieniu LAWP oraz innych instytucji
zaangaŜowanych w realizację RPO WL 2007 - 2013 bez uprzedniej pisemnej zgody
LAWP. Ponadto publiczne wypowiedzi oraz materiały szkoleniowe Wykonawcy lub
jego eksperta nie mogą w sposób negatywny wpływać na wizerunek Unii Europejskiej
oraz instytucji wdraŜających Działanie 1.7. Ekspertem Wykonawcy jest kaŜda osoba
fizyczna zatrudniona przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę lub na podstawie
umowy cywilnoprawnej bądź wykonująca jakiekolwiek czynności faktyczne lub
prawne na rzecz Wykonawcy w oparciu o jakikolwiek stosunek prawny.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nie ubiegania się o wsparcie finansowe w
dziedzinach Działania wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej o wszelkich zmianach
mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy, w tym równieŜ o zmianie
nazwy, formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa bądź adresu w terminie 14 dni
od zdarzenia stanowiącego podstawę tego obowiązku.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych
przez LAWP lub organizacje działające w jej imieniu w czasie realizacji Działania 1.7
jak i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji Działania 1.7.
§5. Konflikt interesów
Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie środki ostroŜności niezbędne dla uniknięcia
konfliktu interesów z Beneficjentami Działania 1.7 oraz z innymi akredytowanymi
Wykonawcami w trakcie ubiegania się o uzyskanie zlecenia oraz bezzwłocznie poinformuje
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LAWP o kaŜdej sytuacji prowadzącej lub mogącej prowadzić do takiego konfliktu. (Zał. nr II
do niniejszej umowy pkt. II podpunkt 9)
Za konflikt interesów uznaje się powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawcy z innymi
podmiotami zaangaŜowanymi w proces wyboru i realizacji usługi, które powodują zagroŜenie
neutralności i obiektywizmu w podejmowaniu decyzji o zleceniu realizacji tych usług.
§6. Kontrole merytoryczne i finansowe
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rzetelnych i regularnych zapisów
księgowych dotyczących realizacji umów podpisanych z Beneficjentami Działania
1.7.
2. Wykonawca zobowiązuje poddać się kontroli i audytowi przez LAWP w zakresie
prawidłowości wykonywania niniejszej umowy. Kontrola moŜe być przeprowadzona
po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy co najmniej na 5 dni przed terminem
kontroli. Kontrola będzie przeprowadzona przez pracowników LAWP na podstawie
stosownego upowaŜnienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i udostępnienia LAWP wszystkich
danych dokumentujących prawidłowe świadczenie usług Beneficjentom Działania 1.7,
w tym dokumentację techniczną, wyciągi bankowe oraz inne dodatkowe dokumenty,
a takŜe dokumenty rachunkowe i finansowe.
4. Wykonawca zezwala LAWP, w okresie realizacji Działania 1.7 oraz przez 3 lata od
zakończenia na sprawdzenie prawidłowości realizacji umów zawartych z
Beneficjentami Działania 1.7 oraz na przeprowadzenie pełnego audytu w oparciu o
dokumentację finansowo-księgową i wszelkie inne dokumenty związane z realizacją
niniejszej umowy.
5. Utrudnianie bądź uniemoŜliwienie przeprowadzenia kontroli będzie traktowane jako
raŜące naruszenie postanowień niniejszej umowy, które uprawnia LAWP do
jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
6. Wykonawca zobowiązany jest przez czas trwania umowy przedstawić na Ŝądanie
LAWP zaświadczenia:
a) o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS;
b) o niezaleganiu w opłacaniu podatków;
§7. Zmiany w umowie
1. Wszystkie zmiany w umowie albo jej załącznikach dla swej waŜności wymagają
zachowania formy pisemnej i są wprowadzane w drodze aneksu, z wyjątkiem zmian
dotyczących danych teleadresowych Wykonawcy.
2. W przypadku kiedy zmiany w umowie są wnioskowane przez Wykonawcę, musi on
przedłoŜyć wniosek o zmianę warunków akredytacji w LAWP na 30 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian w Ŝycie.
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§8. Rozwiązanie umowy
1. LAWP moŜe jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym oraz bez
obowiązku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeŜeli Wykonawca:
1.1. naruszył w sposób istotny którekolwiek z nałoŜonych niniejszą umową
zobowiązań, a w szczególności zapisy: § 4 ust. 3 lub § 4 ust. 4 lub § 6,

1.2. naruszył postanowienia umowy § 4 ust. 1 lub § 4 ust. 2 lub § 4 ust. 5
i w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania LAWP do zaprzestania
naruszeń albo wykonania ciąŜącego zobowiązania, nie przedstawił pisma
wyjaśniającego zaistniałą sytuację lub w zakreślonym terminie nie złoŜył
dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
1.3. złoŜył fałszywe lub niekompletne oświadczenia w celu uzyskania
akredytacji;
1.4. posiada zaległości z tytułu jakichkolwiek naleŜności publicznoprawnych;
1.5. został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo
składania fałszywych zeznań, przeciwko mieniu, dokumentom, obrotowi
papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, karno-skarbowemu ani
inne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych; dotyczy to równieŜ któregokolwiek ze
wspólników Wykonawcy będącego spółką osobową lub któregokolwiek z
reprezentantów Wykonawcy osoby prawnej w tym któregokolwiek z członków
organów zrządzających.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z ust. 1 Wykonawca zachowuje
prawo realizacji umów, które zostały zawarte z Beneficjentami Działania 1.7 przed
dniem wypowiedzenia umowy o udzieleniu akredytacji.
3. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać niniejszą umowę zachowując 30 dniowy okres
wypowiedzenia w kaŜdym czasie ze wskazaniem przyczyny. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać umowy zawarte z Beneficjentami przed dniem złoŜenia
oświadczenia woli w przedmiocie wypowiedzenia niniejszej umowy drugiej stronie.
Wykonawca w okresie wypowiedzenia nie moŜe zawierać umów z Beneficjentami
Działania 1.7.
4. Wykonawca, z którym rozwiązano umowę w trybie o którym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, zostaje usunięty ze wszystkich wykazów Akredytowanych
Wykonawców w ramach programów operacyjnych wdraŜanych przez LAWP.
Wykonawca taki jest równieŜ wykluczony z procedury akredytacji w programach
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wdraŜanych przez LAWP na okres 3 lat od dnia rozwiązania umowy o udzieleniu
akredytacji.
5. Wykonawca, z którym rozwiązano umowę w trybie przewidzianym w § 8 ust. 3
zostaje wykreślony niezwłocznie po rozwiązaniu umowy ze wszystkich wykazów
Akredytowanych Wykonawców w tym z wykazu, o którym mowa w § 3 niniejszej
umowy.
6. W przypadku rozwiązania umowy LAWP zachowuje prawo do kontroli, o której
mowa w § 6 niniejszej umowy.
§9. Korespondencja
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w
formie pisemnej, za pomocą listów poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz
będzie się odwoływała się do numeru niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana
na poniŜsze adresy:
Do LAWP:

Do Wykonawcy:

Lubelska Agencja Wspierania

……………………………

Przedsiębiorczości w Lublinie

…………………………...

Ul. Graniczna 4

……………………………

20 - 010 Lublin

§10. Postanowienia końcowe
1. Umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2015 r.
2. Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania Umowy przez ostatnią ze stron.
4. Umowa została przygotowana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

Wykonawca

Dyrektor LAWP

Imię i nazwisko ………………...

Imię i nazwisko…………………..

Podpis …………………………..

Podpis…………………………….

Miejscowość, data ………………

Miejscowość, data………………
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