UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
zawarta w dniu ………………..r. w Łodzi, pomiędzy:
Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi; wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000191928, NIP 7251872505, REGON 473224144; reprezentowaną przez
……………………………………………. zwaną dalej Usługobiorcą,
a
……………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej Usługodawcą,
dalej łącznie zwanymi Stronami, o następującej treści:
§1
Zakres obowiązków
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług/i w zakresie:
● część I - badanie ilościowe - Opinie na temat propozycji zmian do ustawy o obywatelskiej
inicjatywie ustawodawczej, w tym przygotowanie raportu metodologicznego wraz z
narzędziami badawczymi, przeprowadzenie badania oraz przygotowanie raportu końcowego.
lub/i
● część II - badanie ilościowe - Ewaluacja ex ante i ex post kampanii na temat zmiany ustawy o
obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, w tym przygotowanie raportu metodologicznego
wraz z narzędziami badawczymi, przeprowadzenie badania oraz przygotowanie raportu
cząstkowego (po ewaluacji ex ante) i raportu końcowego.
dla projektu ustawy dot. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dla projektu pn. „Obywatele
Decydują” sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w
warunkach
globalizujących
się
rynków”,
zgodnie
z
umową
nr
GOSPOSTRATEG1/386300/11/NCBR/2018.
2. Szczegółowy opis świadczenia usługi wymieniony jest w załączniku nr 5 - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/11/2020/OD, który stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
§2
Świadczenie usługi w przedmiocie umowy nastąpi w okresie od ……………………. do ………………………… r,
zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/11/2020/OD.
§3
Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu
niniejszej Umowy.
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§4
Usługodawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniem Usługobiorcy i
z należytą starannością.
§5
1. Usługodawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie
miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Usługodawca zobowiąże wszystkie
podmioty lub osoby włączone w realizację niniejszej Umowy do przestrzegania poufności wymaganej
przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca ma prawo do bieżącego zaznajamiania się z postępem realizacji przedmiotu umowy.
3. Usługobiorca przekaże Usługodawcy wszelkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu
umowy.
§6
Wynagrodzenie
1. Usługodawcy za wykonanie wszystkich czynności przewidzianych w §1 Umowy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości: …………………………………………………….. (…………………………………………….).
2. Zapłata należnego Usługodawcy wynagrodzenia nastąpi po przyjęciu danej części przez
Usługobiorcę przedmiotu umowy określonego w §1, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§7
Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą i umiejętnościami oraz należytą starannością.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
Umowy, o którym mowa w §1, jeśli będzie to spowodowane winą umyślną lub niedbalstwem przy
świadczeniu tego rodzaju pracy, w granicach rzeczywistej straty z wyłączeniem utraconych korzyści.
§8
Prawa autorskie
1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalają, że w ramach niniejszej Umowy, Usługodawca przekaże Usługobiorcy majątkowe
prawa autorskie do ostatecznie zaakceptowanych projektów będących przedmiotem niniejszej
Umowy, na następujących polach eksploatacji:
2.1. w zakresie używania;
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2.2. w zakresie wykorzystania w całości lub części przedmiotu Umowy;
2.3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści;
2.4. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których przedmiot Umowy utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
2.5. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym;
3. Przekazanie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust.1 nastąpi z mocy niniejszej
Umowy i bez konieczności dokonywania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych czynności w
momencie uregulowania przez Usługobiorcę wszystkich płatności na rzecz Usługodawcy, opisanych w
§ 6 Umowy.
4. Strony ustalają, że Usługodawca w ramach majątkowych praw autorskich do projektów będących
przedmiotem niniejszej Umowy, opisanych w § 8, zastrzega sobie prawo do publikowania tych
projektów w Portfolio (prezentacja prac wykonanych przez Usługodawcę) poprzez utrwalenie i
zwielokrotnienie technikami: poligraficznymi, drukarskimi i cyfrowymi oraz poprzez publiczne
wystawienie w Internecie. Wszelkie inne wymagają zatwierdzenia przez Usługobiorcę.
§9
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej: RODO,
Usługobiorca informuje, że administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw
Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 40 (91-408).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc e-maila na
adres dane@instytut.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora/Usługobiorcy.
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panem/ią umowy będą przetwarzane w
następujących celach:
a. związanych z realizacją podpisanej z Pana/ią umowy,
b. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych jest:
a. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pana/ią żądanie przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
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b. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
c. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
a. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
b. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przetwarzania Pana/i danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są
przetwarzane. Okres, przez który Pani dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu
o następujące kryteria:
a. czasu obowiązywania umowy,
b. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
c. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
8. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani danych, w
tym również nie dokonuje profilowania.
§10
Postanowienia końcowe
1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdym czasie (art. 746 k.c.) bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
2. Strony zobowiązane są zachowywać w tajemnicy fakty i informacje niejawne, z którymi zapoznały
się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, dotyczące w szczególności zasad ich współpracy
oraz wszelkich niejawnych informacji o Usługobiorcy uzyskanych w okresie współpracy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy dokonywane będą na piśmie, w formie aneksów,
pod rygorem nieważności.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

USŁUGOBIORCA

USŁUGODAWCA
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