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Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 

 

Umowa  nr  ………..2012/LGR 

zawarta dnia ……………...2012 r.  

pomiędzy: 

Stowarzyszeniem „Sieja” z/s ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo,  wpisanym w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem  000338733, posiadającym REGON 320-73-52-25, NIP 854-

236-44-87 reprezentowanym przez  Elżbietę Rink Prezesa 

zwanego dalej Zamawiającym 

a  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez ………………………………………….., zwanego dalej Wykonawcą,  

 

zawarto umowę następującej treści : 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest usługa w zakresie  badania ewaluacyjnego w zakresie efektywności 

stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich, przygotowania raportu ewaluacyjnego oraz projektu zmian i aktualizacji LSROR 

Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem.   

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”. 

 

§ 2 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się: 

1. Przeprowadzić badanie ewaluacyjne z postępów w realizacji LSROR i sporządzić raport z 
badania, który będzie zawierać informacje o stanie zaawansowania poszczególnych działań oraz 
prezentować poziom osiągniętych wskaźników, a w szczególności: 

a) ocenę wpływu skuteczności zrealizowanych operacji na osiągnięcie celów ogólnych i 
szczegółowych LSROR, 
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b) postęp we wdrażaniu operacji zapisanych w LSROR w nawiązaniu do ich szczegółowych 
celów wraz z kwalifikacją osiągniętych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, 

c) analizę skuteczności działań podjętych przez LGR w zakresie zagwarantowania jakości       
i efektywności wdrażania LSROR, w tym w szczególności w zakresie wewnętrznych 
kryteriów wyboru operacji, działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych, 
monitoringu, autoewaluacji oraz analizę problemów zdiagnozowanych w trakcie 
zarządzania wdrażaniem LSROR, 

d) analizę wyników badań ewaluacyjnych wg zaproponowanej metodologii, 
e)  analizę danych zastanych (udostępnionych przez Zamawiającego), 
f) wnioski dotyczące modyfikacji struktur i procesów wdrażania LSROR, 
g) wnioski dotyczące aktualizacji oraz zmian w LSROR, 
h) ocenę finansową wdrażania pomocy poprzez  analizę wykonania planowanego budżetu 

LSROR ze wskazaniem ewentualnych zmian i ich uzasadnieniem w zakresie 
poszczególnych rodzajów operacji. 
 

2. Przygotować projekt zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 
Stowarzyszenia „Sieja” wraz z uzasadnieniem i zaprezentować je organom stowarzyszenia    
(2 krotna prezentacja – Zarząd i WZC). 

3. Przygotować propozycję wniosku o akceptację zmian do Instytucji Zarządzającej (pismo 
uwzględniające proponowane zmiany w LSROR wraz z ich uzasadnieniem) zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego.   

§ 3 

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty do analizy celem przeprowadzenia badania, w 
biurze Stowarzyszenia „Sieja”, począwszy od pierwszego dnia roboczego po podpisaniu umowy. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zastosuje minimum metodologiczne badania ewaluacyjnego obejmujące: 
a) ankiety i wywiady z członkami organów Stowarzyszenie „Sieja” i pracownikami biura 

odpowiedzialnymi za wdrażanie LSROR, 
b) wywiady z beneficjentami składającymi wnioski o dofinansowanie operacji, 
c) analizę danych zastanych, które zastaną udostępnione przez Zamawiającego. 

 
2. Wykonawca zastosuje główne kryteria ewaluacyjne, podczas ewaluacji LSROR: trafność, 

skuteczność, efektywność, użyteczność.  

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję metodologii badania w 
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z badania ewaluacyjnego zadania zgodnie 
z zakresem określonym § 2 pkt 1 do dnia 09.11.2012 r. w formie pisemnej   (2 egz.) oraz na 
płycie CD ( 2 egz.). 

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt zmian w LSROR oraz propozycję wniosku 

o akceptację zmian do Instytucji Zarządzającej o których mowa § 2 pkt 2 i pkt 3 do dnia 

21.11.2012 r. w formie pisemnej (2 egz.) oraz na płycie CD ( 2 egz.) 
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6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie 
przedstawionej propozycji metodologii badania ewaluacyjnego, raportu ewaluacyjnego, 
projektu zmian w LSROR, treści wniosku o akceptację zmian do Instytucji Zarządzającej. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie usługi opisanej w § 2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości……………….……..….. brutto (słownie złotych: ……………….)   

w tym VAT ……………………… zł. 

2. Płatność za wykonanie usługi odbędzie się w terminie 7 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,  na wskazane  przez Wykonawcę 

konto bankowe.  

§ 6 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych wobec Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 

1) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy  w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 2000 zł  

2.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar 

umownych. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo stosowania kar umownych wobec Zamawiającego w 

następujących przypadkach: 

1) za każdy dzień opóźnienia w udostępnieniu Wykonawcy dokumentów do badania  w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy  Zamawiającego w wysokości 2000 zł. 
 

§ 7 

W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Elżbietę 
Wojdowską Kierownika Biura Stowarzyszenia „Sieja”, tel. 91 578 25 18, kom. 883 603 720, e-mail: 
lgr-sieja@wp.pl  natomiast Wykonawca wyznacza ………………………………………..…………… 
 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie  stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 
powszechny.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy                       
i  Zamawiającego.  

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

                   Wykonawca       Zamawiający 

 


