Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

zawarta w Warszawie w dniu …………… 2022 r. (dalej: „Umową”), pomiędzy:

Skarbem Państwa – Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ul.
Filtrowej 57, NIP 5261058627, REGON 000000052, reprezentowanym przez:
……………………………. – …………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Klientem”,
a
……….. z siedzibą w ……….. pod adresem …………….., kod ………, zarejestrowaną
w ………..…………….. pod numerem …………, o numerze NIP ………….. i REGON
……………., kapitale zakładowym w wysokości …………….. zł, oraz wniesionym aportem
w wysokości
……………………………,
reprezentowaną
przez:…………………………….
–
…………………………….

……………………………. – …………………………….

zwaną w dalszej części Umowy „Usługodawcą”,

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub każda z nich z osobna „Stroną”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Usługodawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1
do Umowy, do świadczenia na rzecz Klienta usług polegających na:
1) aktywacji usług w terminie do 1 października 2022 r.,
2) udzieleniu dostępu do narzędzia / aplikacji /platformy / systemu;
3)

…*.

2. Strony ustalają, że oferowane narzędzie / aplikacja / platforma / system* w zakresie
następujących funkcjonalności:
1) wyszukiwarki ofert pracy na stronie kariera/intranet Klienta;
2) formularza aplikacyjnego;
3) ogłoszenia rekrutacyjnego na stronie kariera Klienta
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zostanie wykonany zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 848, ze
zm.) (dalej: „Ustawa o dostępności cyfrowej”) w tym, z wszystkimi wytycznymi
dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy. Dostosowanie
narzędzia / aplikacji / platformy / systemu* do wytycznych „Ustawy o dostępności cyfrowej”
nastąpi w terminie maksymalnie 2 miesięcy od daty nawiązania współpracy.
3. W przypadku zmiany przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej skutkującej koniecznością
wdrażania zmian w narzędziu /aplikacji / platformie / systemie* przez Wykonawcę w celu
dostosowania do nowych wymogów, Strony każdorazowo w drodze odrębnych ustaleń
określą warunki i terminy wprowadzania tych zmian.

§2
CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

Umowa zostaje zawarta na czas 24 miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia
1 października 2022 r.

2.

Strony mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

3.

Okres wypowiedzenia rozpocznie się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym Klient złożył oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy
z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

§3
WYNAGRODZENIE
1.

2.

Za świadczone Usługi określone w § 1 Umowy Usługodawcy przysługuje następujące
wynagrodzenie:
1. jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości:........................... zł brutto, tj.
.................... zł netto i .......................... podatku VAT;
2. opłata abonamentowa za miesiąc (okres rozliczeniowy) płatna z dołu w wysokości
........................... zł brutto, tj. .................... zł netto i .......................... podatku VAT.
Klient dokona płatności wynagrodzenia za świadczone Usługi, powiększonego o podatek
od towarów i usług, na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Klientowi
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Zasady powierzenia przetwarzania Danych Osobowych określone są w umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy albo stosując wzór
Usługodawcy, po uprzednim zaakceptowaniu jego treści przez Klienta.

2.

Strony ustanawiają następujący adres/adresy E-Mail Klienta: ………………………………. .

3.

Strony ustanawiają następujący adres/adresy E-Mail Usługodawcy: ………………………. .

4.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Klienta i jeden dla Usługodawcy.
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5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zgody obu Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają ogólne warunki
umowy/regulamin świadczeń usług stosowane przez Usługodawcę (po uprzedniej
akceptacji przez Klienta)* oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, ze zm.):
1) ……………………….. (Załącznik nr 3 do Umowy).

…….…………………………….

………………………………….

KLIENT

USŁUGODAWCA
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