Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na budowę PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015
UMOWA WSTĘPNA (PRE  UMOWA)
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
nr …………………………

zawarta w dniu ........................... w ........................................ pomiędzy:

Fundacją V4SPORT
, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 lok. 26 , 00031 w Warszawie, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349049. Regon: 021189739; NIP
8992687718, reprezentowaną przez 
Pawła Pytlarczyka
, zwaną dalej Operatorem Programu,
a
.............................................................., z siedzibą w .............................., przy ul. ............................... w
……………………………………………….., NIP .........................., reprezentowaną przez ........................,
zwaną dalej Wnioskodawcą,
zwana dalej „Umową” o następującej treści:
Strony Umowy uzgadniają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad postępowania Stron w celu przygotowania szczegółowej
dokumentacji wymaganej w procesie wyboru Projektu do realizacji w ramach Programu PZU Trasy
Zdrowia Edycja 2015.
2. Umowa stanowi umowę przedwstępną w stosunku do Umowy zlecenia realizacji.

§2
Operator Programu zobowiązuje się do:
1.

Włączenia Projektu objętego Umową do procesu warsztatów konsultacyjnych czyli apewnienia
moderatora do prowadzenia warsztatów a w uzasadnionych przypadkach innych niezbędnych
ekspertów.

2.

Podpisania z Wnioskodawcą umowy zlecenia na realizację Projektu, pod warunkiem:
2.1.
Pełnego zrealizowania przez Wnioskodawcę postanowień niniejszej Umowy,
2.2.
Uzyskanie przez Plan Animacji PZU Trasy Zdrowia oceny kwalifikującej do realizacji
zgodnie z Regulaminem Konkursu.
Umożliwienia Wnioskodawcy zamieszczania treści na temat realizacji Projektu na stronie

3.

1

Programu.
§3
Wnioskodawca zobowiązuje się do:
1.
Aktywnego udziału w warsztatach konsultacyjnych:
1.1.
Stworzenia grupy warsztatowej, w której skład wchodzić będą kluczowi interesariusze
PZU Trasy Zdrowia,
1.2.
Informowania grupy warsztatowej o kolejnych terminach warsztatów.
2.
Dostarczenia informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej i
merytorycznej Planu Animacji PZU Trasy Zdrowia.
3.
Udostępnienia terenu na realizację Projektu.
§4
Szacunkowa całkowita wartość Projektu wynosi min. 50 333 zł, w tym:
1.

Wkład własny Wnioskodawcy na realizację Projektu wynosi 10 000 zł brutto,

2.

Wysokość wkładu Operatora Programu wynosi min. 40 000 zł (koszt stworzenia trasy zdrowia,
warsztatów konsultacyjnych oraz innych wydatków operacyjnych).
§5

1.

2.

Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora Programu, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wnioskodawcy z jednej z następujących przyczyn:
1.1.
nie wykonywania lub odmowy realizacji Umowy przez Wnioskodawcę z jakiejkolwiek
przyczyny,
1.2.
rozwiązania Umowy podstawowej zawartej przez Fundatora Programu na realizację
Programu PZU Trasy Zdrowia Edycja 2015, która jest podstawą do zawarcia Umowy
pomiędzy Operatorem Programu a Wnioskodawcą. Operator Programu poinformuje
Wnioskodawcę o takim rozwiązaniu natychmiast po otrzymaniu przez Operatora
Programu wypowiedzenia.
Operator Programu ma prawo odstąpić od Umowy lub odmówić wypłaty części środków w
każdej chwili z ważnej przyczyny. Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie
wobec Operatora Programu.

§6
Strony umowy zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie ze Wnioskiem będącym załącznikiem do
Umowy.
§7
W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
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§8
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik wymieniony w treści Umowy stanowi jej integralną część.

Ze strony Operatora Programu:

Ze strony Wnioskodawcy:

......................................................

…………………………………………
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