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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Zadanie 1.7.b: Zlecenie przygotowania umów prawnych niezbędnych w relacjach z zagranicznymi
kontrahentami (1 szt.)

Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania jest zlecenie przygotowania umów prawnych w języku angielskim .

Opis zapytania
Wykaz umów do opracowania:
a) Umowy dystrybucyjne zawierające:
•

Pisemne zobowiązanie dostawcy do nie sprzedawania określonych produktów innym
podmiotom krajowym, tzw „wyłączność” zawężoną do danego obszaru geograficznego
(Polska, Europa)

•

Określenie wymaganego wolumenu zamówień

•

Zasady określające składanie zamówień

•

Zasady wzajemnych rozliczeń

•

Sytuacje kiedy umowa może zostać zerwana

•

Konsekwencje nie wywiązywania się z postanowień umowy

b) Umowy NDA:
•

Określenie czasu trwania umowy

•

zobowiązanie firmy X do powstrzymania się od ujawnienia informacji lub wykorzystania
tajemnicy w celu realizacji Przedsięwzięcia z pominięciem firmy Y ( bez uzyskania pisemnej
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zgody firmy Y)] oraz wykorzystania ich w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób lub w
jakimkolwiek zakresie
•

określenie zakresu informacji objętych umowa

•

określenie informacji w stosunku do których NDA się nie tyczy
o

(jak: informację przekazywano (regularnie) do publicznego odbioru

o

otrzymane informacje były uprzednio znane wykonawcy informowanemu

o

informacje były publikowane bez naruszenia umowy konsorcjum

o

informacje opracowane zostały niezależnie przez pracowników wykonawcy
informowanego, którzy nie mieli dostępu do informacji poufnych

o
•

informacje, które nie zostały uznane za poufne

Zobowiązanie, że firma X nie będzie samodzielnie lub wspólnie z innym niż firma Y
przedsiębiorcą ani poprzez pośrednika prowadzić rokowań, składać ofert handlowych,
zawierać umów ani podejmować innych form współpracy w zakresie Przedsięwzięcia
określonego Umową.

c) Umowy dot. płatności
•

określające harmonogram płatności

•

warunki, które musza być spełnione aby kolejna płatność została zrealizowana

•

walutę płatności

•

sytuacje, w których można odstąpić od postanowień umowy

•

kary za nieterminowe płatności

d) Umowy „Projektowe”
•

Określające zakres obowiązków każdej ze stron

•

Określające zakres projektu

•

Czas trwania projektu (harmonogram)

•

Cele projektu
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•

Metody weryfikacji stanu projektu (czy cel został osiągnięty czy nie)

•

Kanały wzajemnej komunikacji, osoby kontaktowe

•

Wzajemne płatności

•

Dostawy sampli

Informacje dodatkowe :
Wykonawca jest zobligowany do zachowania poufności danych oraz przekazania oryginałów
opracowanej dokumentacji powstałej w ramach zlecenia łącznie z zakazem ich archiwizacji lub
dystrybucji pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 krotnej wartości przedmiotu zamówienia.
Zleceniobiorca przekaże opracowanie zlecone w ramach przedmiotu zamówienia w formie
papierowej i elektronicznej.
Zleceniobiorca zobowiąże się do realizacji przedmiotu umowy w określonym w ofercie czasie nie
dłuższym niż do dnia 30 listopada 2010r. lub w przypadku zmiany terminu realizacji projektu dnia do
uzgodnionego ze Zleceniodawcą.
Zleceniobiorca składający swoją ofertę wyrazi zgodę na wystawienie faktury w terminie nie dłuższym
niż do dnia zakończenia realizacji projektu (termin uzgodniony ze Zleceniodawcą).

Powstałe w wyniku realizacji prace przechodzą na własność Zleceniodawcy wraz z
majątkowymi prawami autorskimi.

Projekt współfinansowany z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych
technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

