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U M O W A 
 
Zawarta w dniu …………………….. r. w Wyszkowie pomiędzy:  
Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie, ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków, NIP:  7620002830 reprezentowaną przez 

Annę Lesiak – Dyrektora Biura oraz Zenona Frąckiewicza - Starszego Cechu, zwanym dalej Zleceniobiorcą, a  

……………………………………………………………………. z siedzibą w ……………………………………, NIP: 

……………………………….,  

reprezentowaną przez ……………………………………………………………. zwaną dalej Zleceniodawcą  

została zawarta umowa o następującej treści: 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, bloku doradczego 
(zgodnie z regulaminem rekrutacji) składającego się z analizy potrzeb rozwojowych MMŚP i planu rozwojowego MMŚP w ramach realizacji 
projektu pt. „Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego”- na podstawie umowy o numerze POWR.02.02.00-00-

0002/16 zawartej między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Zleceniobiorcą i umowie o partnerstwie zawartej między 
Zleceniobiorcą, a QS Zurich Sp. z o.o.  
2. Doradztwem zostanie objęta firma ……………………………………….……… reprezentowana przez ………………………….…………… 
3. Wysokość pomocy de minimis na mikroprzedsiębiorstwo wyniesie 5670,00 PLN, na małe przedsiębiorstwo zatrudniające do 25 
pracowników 9180,00 PLN, na małe przedsiębiorstwo zatrudniające od 26 pracowników  wyniesie  12420,00 PLN. 
4. Wysokość wkładu prywatnego (kwota brutto) na podstawie wystawionej faktury VAT wyniesie dla mikroprzedsiębiorstwa 630,00PLN; dla 
małego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 25 pracowników 1020,00PLN; dla małego przedsiębiorstwa zatrudniającego od 26 
pracowników 1380,00PLN.  Wkład własny przedsiębiorcy powinien zostać wpłacony w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy na 
konto bankowe 07 2030 0045 1110 0000 0427 1180 lub do kasy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie. W przypadku 
nie dokonania odpowiedniej wpłaty w ciągu 21 dni niniejsza umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez 
Zleceniodawcę.  
5. W przypadku, w którym pomimo zawarcia niniejszej umowy, Zleceniodawca zrezygnuje z uczestnictwa w doradztwie, Zleceniodawca 
będzie zobowiązany do zapłacenia łącznej ceny usługi, na którą składa się wartość pomocy de minimis. 
6. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej nie ma obowiązku 
uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy. 
7. Poprzez podpisanie niniejszej umowy Zleceniodawca potwierdza, że ma status mikro/małego/średniego przedsiębiorstwa. 
8. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a) przekazania Zleceniobiorcy wszelkich informacji na temat jego przedsiębiorstwa niezbędnych do świadczenia usługi doradztwa i 

przygotowania Planu Rozwoju. Informacje przekazywane są doradcy/doradcom prowadzącemu / prowadzącym usługę doradztwa na 
rzecz Zleceniodawcy w formie papierowej, elektronicznej, telefonicznej bądź na spotkaniach. 

b) niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Zleceniodawcy w Projekcie, 
informowania o zmianie danych firmy/osobowych oraz niezbędnych danych kontaktowych. Osoby do kontaktu ze strony 
przedsiębiorcy odpowiadające za dostarczenie informacji oraz kanały komunikacji z podaniem adresów e-mail, telefonów: 
………………………………………………….….., osoby z zarządu przedsiębiorcy lub właściciela, do których powinna trafiać do wiadomości 
korespondencja związana z procesem świadczenia usługi…………………………………………………………………………… 

9. Informacje pozyskane podczas świadczenia usługi doradztwa  oraz w ankietach ewaluacyjnych przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy są 
informacjami poufnymi. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, obowiązek ten istnieje 
zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu. Przygotowany w ramach niniejszej umowy Plan Rozwoju zostanie 
ostatecznie zaakceptowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  
10. Zleceniodawca wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitorujących, kontrolnych i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi 
doradczej przez Zleceniobiorcę, partnera projektu: QS Zurich Sp. z o.o., Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz inne instytucje lub 
jednostki organizacyjne uprawnione w związku z realizacją ww. projektu. 
11. Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem w projekcie do 31 grudnia 2027 r. 
12. Integralną częścią niniejszej umowy, które muszą być dostarczone Zleceniobiorcy wraz z podpisana umową są następujące załączniki: 
Regulamin rekrutacji zawierający informację dotyczące  zakresu i sposobu realizacji usługi; koszt usługi, ze wskazaniem udziału środków 
publicznych (pomoc de minimis lub publiczna) oraz wkładu własnego wraz wypełnionymi załącznikami do regulaminu rekrutacji: 1, 2 ,3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B. 
Załącznik nr 1 do umowy: Deklaracja zleceniodawcy o przystąpieniu do projektu, pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą oraz poinformowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. 
Załącznik nr 2 do umowy: Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu 
Załącznik nr 3 do umowy: Wydruk z bazy: firma.gov.pl, ems.ms.gov.pl lub stat.gov.pl/regon dokumentu rejestrowego Zleceniodawcy 

(poświadczonego za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym na dzień podpisania umowy, jeżeli data wydruku jest późniejsza niż 
data umowy). 

Załącznik nr 4: Indywidualny harmonogram realizacji usługi  
Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (tylko dla jednoosobowych działalności gospodarczych) 
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13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą stosowne przepisy prawa.  
 

 

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

(Zleceniodawca)                           (Zleceniobiorca) 

 
 

Załącznik nr 1 do umowy: Deklaracja zleceniodawcy o przystąpieniu do projektu,  pouczenie o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz poinformowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w projekcie „Strategiczny rozwój 

przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego”, realizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie i 

QS Zurich  Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oświadczam również, iż zostałem/am 

poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Deklaracja zleceniodawcy 

 

Nazwa zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

 

Czytelny podpis zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą i zostałem poinformowany o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

Nazwa zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

 

Czytelny podpis zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji projektu „Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa 

mazowieckiego”, akceptuję jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

 

Nazwa zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

 

Czytelny podpis zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                  
(Miejscowość i data) 

 

 



Projekt „Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego”  

 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
                                                                              
 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy: Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), kiedy jest mowa o mikro, małym lub 

średnim przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa spełniającego warunki określone w Załączniku I do 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Z wyłączeniem podmiotów nieuprawnionych do 

ubiegania się o dofinansowanie, które zostały wymienione w rozdz. 2.2 niniejszych wytycznych., przedsiębiorstwo jest: 

a. Mikro przedsiębiorstwem/jednoosobowa działalność gospodarcza  

b. Małym przedsiębiorstwem 

c. Średnim przedsiębiorstwem 

2. Obszarem działania przedsiębiorstwa jest teren województwa mazowieckiego –  za przedsiębiorcę działającego w danym 

regionie będzie uważany przedsiębiorca, który posiada: 

a)siedzibę zgodnie z dokumentami rejestrowymi na terenie województwa mazowieckiego; 

b) struktury organizacyjne na terenie województwa mazowieckiego np. filię, oddziały, zakłady 

c) produkcyjne, przedstawicieli handlowych, itp. 

d) dostawców i odbiorców na terenie województwa mazowieckiego 

 

3. Przedsiębiorstwo nie posiada aktualnej strategii rozwoju  
 

 

 

 

 

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

(Miejscowość i data)                                           (Zleceniodawca) 
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Załącznik nr 4 do umowy: Indywidualny harmonogram realizacji usługi 

 
 
 
Czas trwania usługi 

 

 

 
Harmonogram realizacji usługi  

 

 

 
Termin wykonania 

 
 

 

 
 
 
 

 

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

(Miejscowość i data)                                           (Zleceniodawca) 
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Załącznik nr 5 do umowy: Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (tylko dla 
jednoosobowych działalności gospodarczych) 
 
 
 
Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

Zamieszkały/a:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu) 

Numer PESEL: ........................................................................ 

wyrażam zgodę na: 

przetwarzanie moich danych osobowych w tym tzw. danych wrażliwych, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 

pkt 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.), do celów 

związanych z przeprowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Cechu 

Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie i QS Zurich Sp. z o.o.  z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej (Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) wynikających z umowy nr POWR.02.02.00-00-0002/16. 

Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania; 

przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie „a”, przez  lub podmiot przez niego 

upoważniony zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z 

późn. zm.), do celów sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam/em udział oraz 

monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Oświadczam, iż: 

c) zostałem/-am poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych 

przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie , QS Zurich Sp. z o.o. i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

d) zostałem poinformowana/y iż Administratorem bazy danych w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i SL2014 jest 

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie. 

 
 

 

Nazwa zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

 

Czytelny podpis zleceniodawcy – właściciela jednoosobowej 

działalności gospodarczej  

 

………………………………………………. 
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W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020, 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 
Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Strategiczny rozwój przedsiębiorstw z 

województwa mazowieckiego”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania  

Instytucji Zarządzającej - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,  

Instytucji Pośredniczącej  - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  

beneficjentowi realizującemu projekt  - Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie,  

partnerowi realizującemu projekt – QS Zurich Sp. z o.o. , 
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oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji 
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole 
i audyt w ramach PO WER. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 
w ramach projektu. 

7. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

Nazwa zleceniodawcy 

 

………………………………………………. 

 

Czytelny podpis zleceniodawcy – właściciela jednoosobowej 

działalności gospodarczej  

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                  
(Miejscowość i data) 

 


