Zalqcznik nr

1

UMOWA NR
zawarta w

dniu

... w todzi, pomiqdzy

t6dzkim Domem Kultury, z siedzibq w todzi, ul. Traugutta 18, 90-L13 +-6d2, wpisanym do Rejestru
lnstytucji Kultury prowadzonego przez Urzqd Marszatkowskiw Lodzi, numer R|KT/99, NIP 724-10-00-092
reprezentowa nym przez:
Jacka SOKALSKIEGO - Dyrektora t6dzkiego Domu Kultury
zwanym dalej tDK
a

wpisanq do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego

R|K...............

z\Ma

.........r....................

przez

NIP

..... numer

reprezentowanEprzez:

nq da lej I nstytucjq.

5r
Przedmiotem umowy jest wsp6lorganizacja projektu kulturalnego pod nazwq:

kt6ry bqdzie realizowany na terenie wojew6dztwa f6dzkiego w terminie od ...,................. do

1)

s2
W ramach wsp6fpracy tDK zobowiqzuje siq do wsparcia projektu kulturalnego, o kt6rym mowa w 5

1,

realizowanego przez Instytucjq kultury w wojew6dztwie l6dzkim, na warunkach okreSlonych
w niniejszej umowie.
2) Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z wnioskiem/aktualizacjq wniosku z dnia .........

s3
Strony uzgadniajq co nastqpuje:

1) tDK zobowiqzuje siq w ramach wsp6lorganizacji projektu kulturalnego do przekazania Srodk6w
finansowych na pokrycie koszt6w realizacji projektu zgodnie z pkt. lll ,,kalkulacja przewidywanych

2l
3)

4l

koszt6w realizacji projektu" zlo2onego wniosku/aktualizacji wniosku.
lnstytucja zobowiqzuje siq do pokrycia ze Srodk6w wlasnych i innych ir6del koszt6w realizacji projektu
pkt.
zgodnie
,,kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji projektu" zlo2onego

z

lll

wniosku/aktualizacji wniosku,
Instytucja zobowiqzuje siq do prowadzenia dokumentacji projektu na zasadach okre6lonych
w umowie.
Instytucja zobowiqzuje siq do przedstawienia w terminie 14 dni od daty zakoficzenia realizacji projektu
Sprawozdania koficowego, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik nr 3 do Ogloszenia o naborze.

54
Instytucja oSwiadcza,

ii

zobowiqzuje siq do:
1) zamieszczenia w siedzibie Instytucji, w widocznym miejscu, na czas trwania projektu rollupu lub tablicy

o wymiarach

min, 100x70 cm wg projektu znajdujqcego siq na stronie tDK

w

zaktadce

,,Wsp6lorga nizacja Projekt6w Kultura I nych"
na stronie internetowej Instytucji (a w przypadku braku strony internetowej na stronie
internetowej organizatora) banera odsyfajqcego do strony,,Wsp6lorganizacja Projekt6w Kulturalnych"

2) zamieszczenia

na rok czasu od momentu rozpoczqcia projektu (projekt baneru do pobrania ze strony tDK
ktadce,,Wsp6lo rga n iza cja P rojekt6w Ku ltu ra I nych" ),
zamieszczenia na stronie internetowej Instytucji (a w przypadku braku strony internetowej na stronie

w

3)

za

internetowej organizatora) linku

do strony e-Kalejdoskop partnera

medialnego projektu

(www.e-ka lejdoskop.pl),

4) zamieszczenia we wszystkich materialach promocyjnych informacji ,,Dofinansowano ze Srodk6w
t6dzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorzqdu Wojew6dztwa t6dzkiego" (projekt informacji do
pobrania ze strony t DK w zakladce ,,Wsp6lorganizacja Projekt6w Kulturalnych"),
5) przesylania do akceptacji wszystkich projekt6w material6w promocyjnych (np. plakat6w, ulotek,
zaproszed itp.) na adres ldk@ldk.lodz.pl. Brak odpowiedzi w ciqgu 3 dni od przeslania materialu nale2y
tra ktowai jako akceptacjq.
6) przesylania przynajmniej 3 relacji z r62nych faz realizacji projektu wrazz dokumentacjq fotograficznq
(nie wiqcej ni2 10 zdjqi z jednego wydarzenia) na adres ldk@ldk.lodz.pl (dotyczy wskazanych przezLDK
oSrodk6w),

i

przekazywania informacji o tym
'wydarzeniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem na adres ldk@ldk.lodz.pl (dotyczy wskazanych przez

7) zorganizowania konferencji prasowej zapowiadajqcej projekt
tOK oSrodk6w),

8) zrealizowania wykazanego we wniosku sposobu podsumowania projektu, scenariusza imprezy lub
innego przedsiqwziqcia finalowego i poinformowania tDK z miesiqcznym wyprzedzeniem o jego
terminie (zaproszenie),

9) w ciqgu 14 dni od dnia zakof czenia projektu do przekazania t DK zeskanowanych artykuf6w prasowych,
linkdw do informacji zamieszczonych w Internecie, materiat6w telewizyjnych, nagrad audycji
radiowych itp.,

10)

umieszczenia w materialach informacyjnych, reklamowych, itp. zapisu o realizacji projektu wsp6lnie

z tDK, o treSci: ,,Organizatorzy: L6dzki Dom Kultury Instytucja Kultury Samorzqdu Wojewddztwa
t6dzkiego i (nazwa Instytucji) (projekt zapisu do pobrania ze strony t DK w zakladce
,,Wsp6lo rga nizacja

P

roje kt6w

Ku

ltu ra I nych" ),

11)

umieszczenia logotypu t DK oraz innych logotyp6w wskazanych przez t DK we wszystkich materialach
informacyjnych, reklamowych itp. (projekty do pobrania ze strony tDK w zaktadce ,,Wsp6torganizacja
Projekt6w Ku lturalnych").

5s
1)

2)

3)

4l
s)

w ramach projektu, w tym r6wniei podatki od um6w cywilnoprawnych oraz
skfadki ZUS powinny byd zaplacone do dnia zakofczenia projektu okre6lonego w 51 umowy
(dotyczy zar6wno platnoSci ze Srodk6w tDK, Instytucji oraz innych irodetl.
nstytucja ma obowiqzek opatrywa nia kla uzu lq:
,,Wyd ate k sfi n a n sowq no :
- w wysokoici
zl ze irodk6w LDK lnstytucji Kultury Samorzqdu Wojew6dztwa L6dzkiego
- w wysokoici .,,,..,.,,"..,.," zl ze 6rodk6w lnstytucji zgodnie z umowq nr ,.,,.,,....,. z dnia
.....,."
dokument6w ksiqgowych (faktury, rachunki) stanowiqcych podstawq rozliczenia finansowego projektu
oraz przechowywania ich przez okres 5 lat po zakodczeniu roku kalendarzowego, w kt6rym realizowany
byl projekt,
Wszelkie zmiany dotyczqce wykonania projektu, kt6re mogq wyniknqi w trakcie jego realizacji, winny
byi zglaszane na bie2qco, pisemnie do t6dzkiego Domu Kultury w formie wniosku o akceptacjq.
Instytucja zobowiqzuje siq do osiqgniqcia zalo2onych cel6w i wskalnik6w okre5lonych niniejszq umowE
i wnioskiem o dofinansowanie zadania.
Je2eli przychody uzyskane z tytulu realizacji zadania bqdq wy2sze od koszt6w jego realizacji Instytucja
zobowiqzana jest do powiadomienia o tym tDK w ciqgu 14 dni od daty ich uzyskania.
Wszystkie pfatno6ci

I

6)

Przychody uzyskane z tytufu realizacji projektu (np. wpfywy z bilet6w, akredytacji, oplat uczestnik6w
itp.) nie mogq byi zaliczane do wkladu wfasnego.

L)

tDK przezna cza na pokrycie koszt6w wsp6forganizacji projektu kulturalnego

5o

2l Srodki finansowe zostanE przekazane Instytucji po:

zrealizowaniu projektu i przedlo2eniu Sprawozdania kodcowego wraz z kserokopiami
dokument6w ksiqgowych, potwierdzonych za zgodno66 z oryginafem w terminie 14 dni od
zakofczenia projektu
zaakceptowaniu przez tDK przedlo2onego Sprawozdania ko6cowego,
wystawieniu przez Instytucjq faktury lub rachunku z terminem pfatnoSci 21 dni za zrealizowany
projekt.
3) Instytucja jest uprawniona do wystawienia faktury/rachunku po zaakceptowaniu przez tDK
Sprawozda nia ko6cowego.
4) tDK jest zobowiqzane do zaplaty nale2no6ci wynikajqcej zfaktury/rachunku w terminie 21 dni od jej
otrzymania.
s) Faktura lub rachunek bqdq wystawione na:
t6dzki Dom Kultury 90-113 t6di ul. Traugutta 18
NIP 724-10-00-092 za:
Wsp6lorganizdcjq projektu pn. ....,....,.,..
Dzialanie
'
reolizow sneg o w te rmi ni e,,,,,

5z
Instytucja zobowiqzana jest r6wniei do:

l)
2l
3)

4)
5)

6)

1)

Stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (tekst jednolity:
Dz. U.22019 r., poz. 351 z p6Zniejszymi zmianami) oraz prowadzenia wyodrqbnionej dokumentacji
finansowo-ksiqgowej realizowanego projektu, kt6rego zakres okreSla niniejsza umowa.
Przestrzegania uregulowafi i procedur dotyczqcych zam6wied publicznych - obowiqzujqcego
w Instytucji regulaminu udzielania zam6wieri publicznych, kt6rych warto56 nie przekracza wyra2onej
w zfotych r6wnowartoSci kwoty 30.000 euro.
Prowadzenia dokumentacji projektu w spos6b umo2liwiajqcy ocenq wykonania projektu pod
wzglqdem rzeczowym i finansowym.
Udostqpnienia tDK dokument6w iinnych no6nik6w informacji, kt6re majq lub mogq miei znaczenie
dla oceny prawidlowoSci wykonywania projektu oraz udzielenia pisemnej informacji dotyczqcej
realizacji projektu.
Poddania siq kontroli przeprowadzonej przez t DK lub osobq przez t DK upowa2nionq
w zakresie realizacji projektu oraz prowadzenia dokumentacji dotyczqcej realizacji projektu. Kontrola
mo2e byi przeprowadzona w trakcie oraz po zakoficzeniu realizacji projektu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci w realizacji umowy, t DK w terminie 14 dni od zakoficzenia
kontroli informuje na piSmie o stwierdzonych uchybieniach iprzekazuje lnstytucjiwnioski.izalecenia
zmierzajqce do ich usuniqcia.
W przypadku otrzymania przez Instytucjq od tDK wniosk6w i zalecefi pokontrolnych, Instytucja jest
zobowiqzana w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomii tDK o ich wykonaniu lub przyczynach
ich niewykonania. Prawo kontroli przysluguje t-DK lub osobie przez tDK upowaznionej zar6wno
w siedzibie Instytucji, jak i w miejscu realizacji projektu.
Powiadomienia tDK o nieprzystqpieniu do realizacji projektu,

$e
Umowa mo2e byi rozwiqzana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystqpienia okolicznoSci,
kt6re Strony nie ponoszq odpowiedzialnoSci, a kt6re uniemo2liwiajq wykonywanie umowy.

5g

1)

tDK zastrzega sobie mo2liwo56 rozwiqzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. nieterminowego lub nienale2ytego wywiqzywania siq Instytucji z wykonywania umowy, w tym
w szczeg6l no5ci zm niejszenia za kresu rzeczowego rea lizowa nego projektu,
2" je2eli Instytucja odm6wi poddania siq kontroli, bqdi w terminie okreSlonym przez tDK nie
doprowadzi do usuniqcia stwierdzonych nieprawidlowoici.

510
Zakazuje siq zbywania na rzecz os6b trzecich wierzytelnoSci wynikajqcych z niniejszej umowy.

511
lnstytucja jest zobowiqzana do zwrotu Srodk6w finansowych w razie stwierdzenia przez tDK, i2 Instytucja
nie wywiqzala siq nale2ycie z zawartej umowy.

$12
Wszelkie zmiany umowy wymagajq zachowania formy pisemnej

w

postaci aneksu pod rygorem

niewa2noSci.

513
lnstytucja ponosi odpowiedzialno6ci wobec tDK i os6b trzecich za szkody powstale w zwiqzku z realizacjq
umowy.

514
Umowa wygasa po wypefnieniu wszystkich zobowiqzafi Stron
rozliczeniu projektu.

w niej zapisanych i po cafkowitym

sls
W sprawach nieuregulowanych w umowie majq zastosowanie obowiqzujqce przepisy, w szczeg6lnoSci:

publicznych (tekst jednolity: Dz. U" z 2019 r.,
poz,869 zpoin.zm.),
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U.220L8 r., poz.IO21l.

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

s16
Ewentualne spory powstale w zwiqzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzq
rozstrzygniqciu wlaSciwego, ze wzglqdu na siedzibq tDK, sqdu powszechnego.

517
Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla ka2dej ze
Stron.
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