UMOWA
zawarta dnia
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.........2019 r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-246-26-89, REGON 276 255 312
reprezentowaną przez:
1.
Marcina Bazylaka - Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
2.
Ewę Fudali - Bondel - Naczelnika Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
w dalszej części umowy określaną jako ORGANIZATOR

a Powiatowym Urzędem Pracy, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
NIP: 629-15-22-805, REGON: 276754676
reprezentowanym przez:
1.

Małgorzatę Gradzik - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

zwanym w dalszej części umowy PARTNEREM

§1
Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) do umowy nie mają zastosowania jej przepisy.

§2
Przedmiotem umowy jest określenie zasad udziału Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
jako Partnera Konkursu pn. „Model Biznesowy dla Dąbrowy” organizowanego przez Gminę Dąbrowa
Górnicza, którego celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz promocja działalności
gospodarczej jako najlepszej ścieżki rozwoju zawodowego.
§3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej będzie mieć
zapewnione przez Organizatora:
a) przyznanie tytułu Partnera Konkursu pn. „Model Biznesowy dla Dąbrowy”,
b) prezentację logo na wszystkich materiałach promocyjnych oraz w przekazie medialnym (prasa,
Internet, media społecznościowe) związanym z promocją Konkursu „Model Biznesowy dla
Dąbrowy”,
c) możliwość stworzenia własnych form reklamowych podczas Gali konkursowej, organizowanej
5 grudnia 2019 r. w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (w uzgodnieniu i na
warunkach zaakceptowanych przez Organizatora),
d) zakomunikowanie podczas Gali konkursowej statusu Partnera i znaczącego wkładu przy
organizacji Konkursu pn. „Model Biznesowy dla Dąbrowy” wraz z podziękowaniem za udział
w konkursie.
2. Partner zobowiązuje się najpóźniej do dnia 30 października 2019 r. udostępnić Organizatorowi
logo, które będzie wykorzystane przy organizacji Konkursu pn. „Model Biznesowy dla Dąbrowy”.
3. Partner oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do loga, które
Organizator będzie udostępniał w celu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz zobowiązuje
się zapewnić, że wykorzystanie przez Organizatora tych materiałów w związku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej Umowy nie będzie stanowiło naruszenia przepisów obowiązującego prawa,
ani też nie będzie naruszało praw osób trzecich.

§4
1.
2.

Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, celem wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
Strony zobowiązują się do niepodejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby zagrozić
powodzeniu organizacji Konkursu.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Strony zobowiązują się do wzajemnego poszanowania swoich interesów oraz udzielania sobie
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Osobą upoważnioną ze strony Partnera do kontaktów z Organizatorem w sprawach realizacji
przedmiotowej Umowy, jak i potwierdzenia należytego wykonania zapisów Umowy jest Pan
Bogdan Majewski - Kierownik Działu Organizacyjnego, e-mail: bmajewski@pup-dg.pl, tel. 32 262
37 39 w.208
Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktów z Partnerem oraz potwierdzenia
należytego wykonania zapisów Umowy jest Pan Paweł Lelas, e-mail: plelas@dabrowa-gornicza.pl,
tel. 32 295 67 10.
Komunikacja w sprawach bieżących związanych z realizacją niniejszej Umowy będzie pomiędzy
Stronami prowadzona poprzez korespondencję e-mailową.
Partner jako właściwy adres do dokonywania doręczeń wskazuje: Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
Organizator jako właściwy adres do dokonywania doręczeń wskazuje: Urząd Miejski, Wydział
Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

§5
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2019 r.

1.
2.

3.

§6
Z tytułu realizacji umowy Partner zobowiązuje się ufundować nagrodę rzeczową dla zwycięzcy
Konkursu „Model Biznesowy dla Dąbrowy” w postaci tabletu o wartości do 1000,00 zł.
Nagroda rzeczowa finansowana będzie ze środków Funduszu Pracy na podstawie art. 108 ust. 1
pkt 33 w związku z art. 108 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).
Partner nie jest uprawniony do przeniesienia obowiązków lub praw wynikających z niniejszej
Umowy, w tym do zbywania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Organizatora,
na rzecz osób trzecich, jak i do udzielenia osobie trzeciej pełnomocnictwa (upoważnienia)
inkasowego do ich dochodzenia, bez pisemnej zgody Organizatora, pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy prawa.

§8
Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Organizatora.

§9
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w Umowie odbywa się w oparciu o rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa krajowego - ustawy o ochronie danych
osobowych.

§10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Partnera
i Organizatora.

