
Za1ctczniknr 3 do zapytania ofertowego
Post~powanie nr GO/Go to Brand/3/2017

Umowa

zawarta w dniu r., porniedzv:

GameDesire sp. z 0.0. z siedzibq ul Pilotow 2, 31-462 Krakow, NIP: 9452074881,
REGON: 120385702, wpisanq do rejestru przedsieblorcow Krajowego Rejestru Sqdowego,
Prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla Krakowa-Srodrniescia w Krakowie, Wydzia~ XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000204304,
reprezentowanq przez:

1. Maciej Mroz - Wiceprezes Zarzqdu

2. Stanislaw Iwan - Czlonek Zarzadu

zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajqcym

a

Zwanq dalej "Wykonawcq"

Niniejsza umowa jest realizowana na potrzeby projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17
pn. "Udzia~ GameDesire w programie promocji branzy IT/ICT celem promocji marek
produktowych oraz rozwoju dzialalnosci eksportowej", realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020, III as priorytetowa "Wsparcie innowacji w
przedsiebiorstwach, Dzialanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiebiorstw, Poddzialanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek
produktowych - Go to Brand."

Na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 11.09.2017, 0 numerze
GD/Go to Brand/3/2017 strony zawierajq urnowe 0 nastepujacej tresci:

§ 1

1. W ramach przedmiotu umowy Zamawiajqcy zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania usluqe poleqajaca organizacja wyjazdu 2 przedstawicieli Zamawiajqcego
na rnlsje gospodarczq do Brazylii, w terminie od 6 do 12 pazdziernika 2017 na
potrzeby projektu pt. "Udzia~ GameDesire w programie promocji branzy IT/ICT celem
promocji marek produktowych oraz rozwoju dzialalnosci eksportowej" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020 Os Priorytetowa
III. Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach, Dzialania 3.3 Wsparcie promocji oraz
internacjonalizacji innowacyjnych przedsiebiorstw, Poddziatarue: 3.3.3 Wsparcie MSP
w promocji marek produktowych - Go to Brand wspclfinansowaneqo ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Integralnq czescia niniejszej umowy
sa: . ~' Stanislaw Iwan
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a) Zapytanie ofertowe z dnia 11.09.2017,0 numerze GD/Go to Brand/3/2017.

b) oferta Wykonawcy stanowiqca zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswladcza, ze posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu
umowy oraz ze posiada wiedze, doswiadczenle i kwalifikacje niezbedne do nalezyteqo
wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Przedmiot umowy obejmuje orqanizacje wyjazdu w terminie od 6 do 12 pazdziernika
2017.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma zapewnic Zamawiajqcemu:

Przelot samolotem z Krakowa do Rio de Janeiro, z Rio de Janeiro do Sao Paulo oraz Sao
Paulo do Krakowa dla 20sob:

Bilety w klasie ekonomicznej, baqaz rejestrowy, oplaty lotniskowe w cenie,
maksymalnie jedna przesiadka,
- Bilety na trasie Krakow - Rio de Janeiro wylot 05.10.2017 w godzinach wieczornych (w
godz. 18:00-24:00), czas podrozv nie rnoze przekroczvc 16 godzin, Iqdowanie nie pozniej
niz 0 godzinie 08:00 w dniu 06.10.2017 r, czasu lokalnego.

- Bilety na trasie z Rio de Janeiro do Sao Paulo wylot 09.10.2017 w godzinach porannych
(godz. 10:00 - 13:00)
- Bilety na trasie Sao Paulo - Krakow 12.10.2017 wylot w godzinach wieczornych (w
godz. 18:00-24:00), czas podrozy nie moze przekroczyc 16 godzin
Noclegi w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym (6 nocleqow) dla 2 osob w terminie od
06.10.2017 do 12.10.2017 (zaleznie od daty wylotu):
- w Rio de Janeiro w terminie 6-9.10.2017 (3 noclegi) w promieniu 2 km od stacji metra
Cardeal Arcoverde

- w Sao Paulo w terminie 9-12.10.2017 (3 noclegi) w promieniu 2 km od Avenida Paulista
Jeden pokoj dwuosobowy z dwoma Iozkarni,
Dostep do darmowego WI-FI w pokoju hotelowym,
Sniadanie w cenie

Ubezpieczenie podrozne dla 2 pracownikow Zamawiajqcego na okres 7 dni podczas
udzialu w indywidualnej misji gospodarczej w Brazylii

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu w ciqgu 10 dni przed wykonaniem
zarnowlenia wraz z oferta przynajmniej 2 propozycje polaczen lotniczych i hoteli
odpowiadajqcych powyzszyrn wymogom. Ostateczny wybor polaczeri i hoteli nalezv
do Zamawiajqcego.

3. Zamawiajqcy dokona weryfikacji planu lotow i nocleqow w terminie do 3 dni od dnia
jego otrzymania. Na tym etapie Zamawiajqcy dokona wyboru lotow i nocleqow,
sposrod propozycji przedstawionych przez Wykonawc~.

4. Zamawiajqcy ma prawo wniesc uwagi do planu. Wykonawca ma obowiazek je
uwzqlednic i przedstawic do zaakceptowania poprawiony plan w terminie do 3 dni od
dnia otrzymania uwag Zamawiajqcego.

5. W przypadku, gdy po dniu zaakceptowania przez Zamawiajqcego planu powstanq
okolicznosci uzasadniajqce koniecznosc ~~8~e.~'8 V, Wykonawca jest zobowiqzany ~
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Stanistaw Iwan
Cztonek Z zadu

niezwtocznie przedstawic do akceptacji Zamawiajqcego projekt zmian planu, z
podaniem uzasadnionej przyczyny powodujqcej koniecznosc zmiany. Postanowienia
pkt 5 i 6 stosuje sle odpowiednio. Zmiana planu nie stanowi zmiany niemniejszej
umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 3

1. Za nalezyte wykonanie calosci przedmiotu umowy w terminach okreslonvch zgodnie
z § 2 Wykonawcy przystuguje ryczattowe wynagrodzenie netto/brutto w
wysokosci: , w tym podatek VAT, zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Wyptata wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1, nastapi po wykonaniu przedmiotu
umowy przelewem na rachunek bankowy w ciqgu 14 dni od wystawienia przez
Wykonawc~ faktury. Podstawq wystawienia faktury bedzie stwierdzenie przez
Zamawiajqcego terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zam6wienia.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
Rozliczenia rniedzy Wykonawcq, a Zamawiajqcym prowadzone beda w polskich
ztotych (PLN).

4. Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera wszelkie
nlezbedne koszty poniesione przez Wykonawc~ zwiqzane z nalezvtvrn wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.

§4

Wykonawca zobowiqzuje sle dochowac nalezytej starannosci przy wykonywaniu
przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiqzany jest do naprawienia wszelkiej
szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezyteqo wykonania umowy, chyba, ze szkoda
jest wynikiem okolicznosci, za kt6re Wykonawca nie ponosi winy.

§ 5
1. Zamawiajqcy ma prawo wypowiedziec urnowe ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach razaceqo naruszania warunk6w niniejszej umowy, a w szczeqolnosci
w przypadku:

a) wykonywania przedmiotu umowny w spos6b niezgodny z postanowieniami umowy
oraz zalacznikow, 0 kt6rych stanowi §1 ust. 1 niniejszej umowy oraz

b) niestosowania sle przez Wykonawc~ do poleceri lub wytycznych Zamawiajqcego
zwiqzanych ze sposobem wykonania niniejszego zam6wienia, w tym uwag
Zamawiajqcego do projektu planu lub projektu jego zmiany,

po doreczeniu Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszania umowy
i bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy do zaprzestania
naruszania umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiqzania umowy lub uptywu terminu na jaki
niniejsza umowa zostala zawarta Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania
wszystkich dokument6w zwiqzanych z przedmiotem umowy Zamawiajqcemu w
stosownym terminie. Odbi6r dokument6w potwierdza sie sporzqdzonym protokolem.
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1. Strony ustanawiajq odpowiedzlalnosc za niewykonanie lub nlenalezvte wykonanie
umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu nastepujace kary umowne:

a) w przypadku rozwiazania umowy lub odstaplenia od niej z przyczyn lezacvch po
stronie Wykonawcy, w szczeqolnosci w sytuacjach okreslonych w § 5 ust. 1
umowy - w wvsokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 3
ust. 1 niniejszej umowy,

b) w przypadku opoznlenia w przedstawieniu Zamawiajqcemu do akceptacji planu lub
jego zmiany- w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, okresloneqo w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opMnienia w stosunku do
okreslonvch w umowie terrninow wyznaczonych na przedstawienie odpowiednich
dokurnentow,

c) w przypadku niewykonania przez Wykonawc~ wydawanych przez Zamawiajqcego
polecen lub wytycznych zwiqzanych ze sposobem wykonania niniejszego
zarnowienia, w tym w przypadku nieuwzqlednienia uwag zamawiajqcego do
projektu planu lub projektu jego zmiany - w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okresloneqo w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

d) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawc~ zgodnych z zapytaniem
ofertowym, opisem przedmiotu zarnowienia i zaakceptowanym planem: przelotu
albo noclegu w hotelu - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto
okresloneqo w § 3 ust. 1 umowy za kazde stwierdzone naruszenie dla kazdeqo
uczestnika wizyty. Kara nie bedzie naliczana, jesli naruszenie bedzie wynikato z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3. Zamawiajqcy ma prawo potracania kar umownych z nalezneqo Wykonawcy
wynag rodzen ia.

4. Kary umowne beda naktadane w formie noty obciazeniowej, bez koniecznosci
uprzedniej notyfikacji czy reklamacji.

5. Zamawiajqcy rnoze dochodzlc na zasadach oqolnych odszkodowania
przewyzszajaceqo wartosc naleznych kar umownych.

§ 7

1. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
istotnym interesie Zamawiajqcego, a czego nie rnozna byto przewldziec w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajqcy rnoze odstaplc od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wladornoscl 0 tych okolicznosciach.

2. W przypadku, 0 ktoryrn mowa w ust. 1 Wykonawca rnoze zadac wylacznie
wynagrodzenia nalezneqo z tytulu nalezyteqo wykonania czesci umowy.

§ 8

Strony niniejszej umowy zobowiazuja sie w czasie jej trwania oraz po jej rozwiazaniu lub
wyqasnieciu do zachowania poufnosci, co do informacji, 0 ktorvch dowiedziaty si~ w
zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych
dotyczqcych drugiej strony, niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodla,
o ile bezwzqlednie obowiazujace przepisy nie stanowa inaczej.
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§ 9

Wykonawca jest:

1) Uprawniony do przetwarzania, w tym zbierania danych osobowych uczestnikow i
innych osob oraz zobowiqzany do uzyskania od kazdeqo uczestnika usluq zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
pozn. zm.),

2) Zobowiqzany przed rozpoczeciern przetwarzania danych, do podjecia srodkow
zabezpieczajqcych zblor danych, 0 ktorvch mowa wart. 36 - 39a ustawy okreslonej
w ust. 1,

3) Zobowiqzany do przestrzegania przepisow ustawy, 0 ktorej mowa w ust. 1, w
szczeqolnosci zachowac w tajemnicy dane osobowe, do ktorych uzyskal dostep w
zwiqzku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym rowniez po zakoriczenlu jej
wykonaniu lub wyqasnieciu z innej przyczyny.

§ 10

1. Osoba odpowiedzialnq ze strony Zamawiajqcego za realizacje niniejszej umowy jest:
Mariusz Socha, tel.: +48 728 860 791, e-mail: mariusz.socha@gamedesire.com

2. Osoba wymieniona w ust. 1 wspolnie z Wykonawcq uprawniona jest do uzgadniania
form i metod wykonywania przedmiotu umowy, udzielania koniecznych poleceri,
wytycznych, uwag, wvjasnleri i informacji, podejmowania innych niezbednych dziatan
koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu umowy.

3. Osobq odpowiedzialnq ze strony Wykonawcy za realizacje niniejszej umowy
jest: Tel .

4. Biezace ustalenia zwiqzane z realizacjq umowy mogq bye przez strony dokonywane
za posrednictwern faksu lub poczty elektronicznej.

5. Wykonawca jest zobowiqzany na biezaco udzielac Zamawiajqcemu informacji 0
realizacji zarnowienia, w szczeqolnosci jest zobowiqzany niezwlocznie inforrnowac
Zamawiajqcego 0 wszelkich trudnosciach i zaqrozenlach dla nalezvteqo i
terminowego wykonania zadari wynikajqcych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
rowniez zobowiqzany przekazvwac Zamawiajqcemu na biezaco potwierdzenia
rezerwacji nocleqow i biletow, wraz ze wskazaniem cen tych nocleqow i biletow (wraz
ze wszystkimi kosztami dodatkowymi, w tym oplatarni klimatycznymi, oplatarnl
lotniskowymi itp., w szczeqolnosci poprzez przedstawienie cennikow, faktur,
rachunkow) .

§11

1. Kazda zmiana postanowieri niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Ewentualne spory mogqce wyniknac z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwv miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

3. W sprawach nieuregulowanych do postanowieri niniejszej umowy zastosowanie rniec
beda przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 0 swiadczeniu usluq turystycznych.

Urnowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zamawiajqcy Wykonawca
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