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UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH 

 
 

Zawarta między: 
 
Gminą ................................................................,  zwaną dalej Zamawiającym i reprezentowaną 

przez:................................................................................................................ 

a 
 

Polskim Towarzystwem Geograficznym (PTG) z siedzibą w Warszawie, 00-927, ul. Krakowskie 

Przedmieście 30, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 525-15-75-166, zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

dr. Tomasza Witesa - Sekretarza Zarządu Głównego PTG, 

dr. Konrada Czapiewskiego - Skarbnika ZG PTG,  

działającym z upoważnienia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW), która jest 

operatorem Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). 

 

§1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca, zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny 

potencjału miejscowości do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi, polegającej na 

wykonaniu dzieła w postaci: 

a) sporządzenia Karty oceny miejscowości (w skróce Kom) zawierającej ocenę punktową, 

b) wykonania Raportu z oceny zawierającego około 40 plansz (slajdów) obejmujących: 

- dane podstawowe o wsi wraz z mapami lokalizującymi miejscowość, 

- ocenę trafności sformułowania powodu pobytu, 

- główne walory wsi według opinii eksperta, 

- wydzielenie obszaru udostępnienia i zaznaczenie trasy udostępniającej walory miejscowości 

(plansza na bazie ortofotomapy), 

- ocenę wyznaczenia trasy udostępniającej walory wsi, 

- prezentację aspektów kluczowych dla uzyskania oceny umożliwiającej uczestnictwo w SNW 

wraz z uzasadnieniem oceny, 

- prezentację aspektów o najniższych ocenach, wraz z uzasadnieniem oceny, 

- rekomendacje na rzecz poprawy stanu istniejącego. 

Raport będzie wykonany w formie elektronicznej, w formacie ppt, w układzie graficznym 

podanym na stronie internetowej http://www.psorw.odnowawsi.pl.  

 

http://www.psorw.odnowawsi.pl/


2. Wykonanie dzieła nastąpi na warunkach określonych w niniejszej umowie i na podstawie 
metodyki wypracowanej w projekcie tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi. 
 

§2 
1. Do obowiązków Wykonawcy związanych z zakresem dzieła określonym w §1 należy: 

 
a) Ustalenie terminu wizytacji miejscowości, 

b) Zapewnienie zespołu minimum 2 ekspertów, w tym co najmniej jeden  

z doświadczeniem uzyskanym w projekcie Tworzenie Sieci Najciekaszych Wsi, 

c) Przeprowadzenie jednodniowej wizytacji miejscowości, jako czynności umożliwiającej 

optymalną ocenę potencjału miejscowości do uczestnictwa w Sieci Najciekawszych 

Wsi, 

d) Uzyskanie pozytywnej recenzji ostatecznej wersji raportu od eksperta wskazanego 

przez PSORW.  

 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy przygotowanie się do wizyty ekepertów w zakresie 
podanym przez Wykonawcę, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych i podanie adresu do 
korespondencji elektronicznej. 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dzieła wraz z pozytywną recenzją ostatecznej 

wersji raportu od eksperta wskazanego przez PSORW, najpóźniej 40 dnia od daty wizytacji wsi 

na wskazany adres korespondencji elektronicznej. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto (sześć 

tysięcy złotych brutto). Zakres prac związanych z wykonaniem dzieła, będący podstawą 

kalkulacji kosztów, stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

2. Płatność zostanie wykonana na podstawie faktur VAT wystawionych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę; 

3. Płatność zostanie zrealizowana w dwóch ratach, tzn. rata pierwsza w wysokości 500 zł 

brutto (pięćset złotych brutto) oraz rata druga w wysokości 5500 zł brutto (pięć tysięcy pięćset 

złotych brutto); 

4. Rata pierwsza obejmująca płatność za uczestnictwo w szkoleniu informacyjnym  

i instruktażowym wraz z materiałami informacyjno-instruktażowymi w dniu 11 września 2015 

r. w Łodzi w wysokości 500 zł brutto zostanie uregulowana w ciągu 15 dni roboczych od daty 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;   

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wykonane dzieło w kwocie 5500 zł brutto  

w ciągu 15 dni roboczych od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;   

6. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże Wykonawcy na konto w Alior Bank Numer konta: 

48 490 0005 0000 4520 1047 9132 

 
7. Wypłata wynagrodzenia nie jest zależna od wyrażonego punktowo wyniku oceny. 



§ 5 

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują 

całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu czynności objętych 

niniejszą umową. 

 

§ 6 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do raportu z oceny miejscowości. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

2. Wszelkie kwestie sporne powstałe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego; 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron i jednym do wiadomości PSORW. 

 
§ 8 

Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 
 

 
 
  Zamawiający      Wykonawca 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1. Zakres prac związanych z wizytacją wsi oraz sporządzeniem raportu 
 
 Przygotowanie wizyty, w tym materiałów informacyjno-instruktażowych – 5 godzin. 
 Wizyta, praca w terenie – 12 g. 
 Raport, w tym wykonanie planszy na bazie ortofotomapy – 25 g. 
 Sprawdzenie wyjściowej wersji raportu pod względem merytorycznym i formalnym – 3 g. 
 Zewnętrzne sprawdzenie raportu, sformułowanie uwag – 3 g. 
 Poprawienie raportu zgodnie z uwagami – 5 g. 
 Sprawdzenie końcowej wersji raportu pod względem merytorycznym i formalnym – 3 g. 
 Recenzja końcowej wersji raportu, sformułowanie uwag – 2 g. 
 Przygotowanie ostatecznej wersji raportu z oceny miejscowości – 2 g. 

 
Razem: 60 roboczogodzin pracy ekspertów  


