USŁUGA „MONITORING DOTACJI/SUBWENCJI”
Prosimy przybić pieczęć firmową w pkt.1, zaznaczyć znakiem „x” rodzaj firmy i lokalizację w pkt 3 oraz
opcję cenową w pkt 4. Podpisane zlecenia prosimy przesyłać na adres biuro@doradcy365.pl
1.

Zamawiający

2.

Wykonawca

3.

Przedmiot
umowy

(pieczęć Zamawiającego)
CERES HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod 52-315 Wrocław, przy ulicy
Kobierzyckiej 20 BA, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI
Wydział Gospodarczy Rejestrowy, KRS 0000436264, REGON 021986306, NIP 8992738657,
wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł, której Zarząd stanowi Rafał Czerkawski – Prezes
Zarządu, reprezentowaną przez Rafała Czerkawskiego – Prezesa Zarządu, który oświadcza, iż
posiada umocowanie do zawarcia niniejszej umowy w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia regularnego monitorowania planowanych i
uruchamianych konkursów w zakresie dotacji, subwencji, ulg i umorzeń i niezwłocznego
powiadamiania o nich Zamawiającego, zgodnie z zaznaczonym poniżej zakresem:
Rodzaj firmy (uwzględniając ewentualne powiązania kapitałowe, personalne lub
organizacyjne) Zamawiającego - prosimy zaznaczyć X wybierając tylko 1 opcję:
☐ samozatrudniony/a
☐ mikro firma ☐ mała firma
☐ średnia firma

☐ duża firma

Poniżej Tabela pomocnicza ułatwiająca określenie statusu przedsiębiorstwa.
W przypadku problemów lub wątpliwości z ustaleniem statusu mogą
Państwo skorzystać z naszej dodatkowej pomocy (telefonicznie lub
emailowo).

1

Lokalizacja – województwo (główna siedziba Zamawiającego lub siedziba Oddziału) prosimy zaznaczyć X wybierając tylko 1 opcję
☐ dolnośląskie
☐ lubuskie

☐ kujawsko-pomorskie
☐ łódzkie

4.

Wynagrodzenie

☐ małopolskie

☐ opolskie

☐ podkarpackie

☐ śląskie

☐ świętokrzyskie ☐ śląskie

☐ warmińsko-mazurskie

☐ lubelskie

☐ podlaskie

☐ mazowieckie
☐ pomorskie

☐ wielkopolskie ☐ zachodniopomorskie

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty jednorazowo kwoty zgodnie ze statusem
firmy:
W przypadku osób samozatrudnionych, mikro i małych firm:
☐ 129 zł netto + VAT * 3 miesiące = 387 zł + VAT (brutto 476,01 zł) w terminie
3 dni , zaplata zostanie dokonana na podstawie niniejszego zlecenia. Na życzenie
możliwe jest wystawienie faktury proforma. Po dokonanej wpłacie wystawiona
zostanie faktura VAT.
LUB
W przypadku średnich i dużych firm:
☐ 249 zł netto + VAT * 3 miesiące = 747 zł + VAT (brutto 918,81 zł) w terminie 3
dni od podpisania niniejszego zlecenia na podstawie faktury VAT lub faktury
proforma wystawionej przez Wykonawcę, lub niniejszego zlecenia.
Nr konta bankowego Wykonawcy: 59 9585 0007 2004 0000 0947 0001

5.

Termin realizacji

6.

Inne:

Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej realizacji przedmiotu umowy. Umowa zostaje
zawarta na czas próbny określony na 3 miesiące od dnia jej podpisania. Umowa wchodzi w
życie pod warunkiem dokonania opłaty, o której mowa w pkt 4 a) lub b).
1.
2.

Usługi będą świadczone zdalnie (100% online).
W przypadku uzasadnionych reklamacji Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu do
wysokości wniesionej opłaty.

2020-06-17 17:11

2020-06-17 17:11

………………………
ZAMAWIAJĄCY

………………………
WYKONAWCA

2

