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Załącznik Nr  5 do Regulaminu Pracy Komisji do spraw oceny i wyboru 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

 
 
 
Wzór umowy z ekspertem wchodzącym w skład Komisji do spraw oceny i wyboru  
 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)  
 
 

 
UMOWA O DZIEŁO NR …………………… 

 

z  ekspertem dokonującym oceny i wyboru strategii rozwoju kierowanego  
przez społeczność (LSR) 

 
 
 
Zawarta dnia………………………………………. w Toruniu pomiędzy: 
 
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2,  
NIP  9561969536,  REGON  092350613,  reprezentowanym przez: 
 

1) ………………………………………………………. 
 

2) ………………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
Panem/Panią…………………………………………………………, Ekspertem w rozumieniu 
art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146  
z późn. zm.) w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS),                                      
zamieszkałym/łą………………………………………………………………………………...,            
Nr PESEL……………….., NIP……………….... zwanym dalej „Ekspertem”, 
 
 

§ 1 
 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o LSR należy przez to rozumieć strategię rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność. 
2. Zamawiający powierza wykonanie a Ekspert zobowiązuje się wykonać dzieło polegające 
na rzetelnej i bezstronnej ocenie merytorycznej i wyborze LSR złożonych przez Lokalne 
Grupy Działania w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
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społeczność w okresie programowania 2014-2020 złożonych  w terminach: 09.11.2015 r.  
do 30.12.2015 r. oraz  od 04.01.2016 r. do 29.02.2016 r. 
Ekspert zobowiązuje się do wykonania dzieła zgodnie z Regulaminem Konkursu na wybór 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz kryteriami wyboru LSR, 
przy czym ostateczny limit przekazanych ekspertowi do oceny LSR wynosi 6. 
4. Dokonanie oceny i wyboru LSR następuje we wskazanym przez Samorząd Województwa 
terminie. 
 

§ 2 
 

Z dniem podpisania niniejszej umowy Zamawiający powołuje Eksperta do Komisji do spraw 
oceny i wyboru  LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru. 
 

§ 3 
 
Ekspert zobowiązuje się do oceny merytorycznej i wyboru LSR na zasadach określonych  
w: 

1. Regulaminie konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. 

2. Regulaminie Prac Komisji do spraw oceny i wyboru LSR.  
 

§ 4 
 
1. Ekspert zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych kontaktów z Wnioskodawcami, 
których LSR zostały złożone w konkursie, o którym mowa w § 1 Umowy, jak i osobami 
trzecimi, mogącymi mieć powiązania z LSR bądź Wnioskodawcami, jak również  
do zachowania bezstronności i poufności przy wykonywaniu przedmiotu dzieła zgodnie ze 
stosownymi oświadczeniami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Prac Komisji do spraw 
oceny i wyboru LSR.     
2. Ekspert oświadcza, że zapoznał się  z dokumentami wymienionymi w § 3 Umowy. 
3. Ekspert nie może powierzyć w całości, ani w części wykonania dzieła, o którym mowa  
w § 1  Umowy osobom trzecim.                       
 

§ 5 
 

1. Na podstawie Umowy za należyte zrealizowanie obowiązków, o których mowa w § 1  
Ekspert otrzyma wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona po dokonaniu 
wyboru LSR na podstawie ilości ocenionych LSR przy założeniu, iż  wynagrodzenie za 1 
ocenioną LSR niezależnie od liczby posiedzeń Komisji do spraw oceny i wyboru LSR wynosi 
500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) brutto. 
2.   Od   kwoty    wynagrodzenia     zostanie     potrącony     podatek     dochodowy     zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
3. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem po wykonaniu 
przedmiotu umowy oraz po stwierdzeniu przez Zamawiającego jego prawidłowego 
wykonania, tj. poprzez podpisanie protokołu odbioru dzieła, na podstawie wystawionego 
przez Eksperta rachunku w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego 
rachunku. 
4. Płatnikiem wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 będzie Województwo Kujawsko-
Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536, REGON 092350613. 
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Eksperta 
nr…………………………………………………………(nazwa banku).  
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6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia ustala się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie należne Ekspertowi stanowi wynagrodzenie całkowite, tj. za dokonanie 
jakichkolwiek czynności dodatkowych wynagrodzenie nie przysługuje. 
 

§ 6 
 

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest dokonanie oceny i wyboru LSR zgodnie z 
zapisami Umowy oraz dostarczenie Sekretarzowi Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność poprawnie wypełnionej „Karty oceny kryteriów 
wyboru LSR dla członka komisji”. 
 

§ 7 
 
1. Ekspert nie otrzymuje wynagrodzenia w następujących przypadkach wskazanych w § 8 ust. 
5 Regulaminie Prac Komisji do spraw oceny i wyboru LSR: 

1) w przypadku popełnienia w trakcie dokonywania oceny merytorycznej błędów,  
a w szczególności: 

a) uzasadnienie przeprowadzonej oceny w ramach danego kryterium/ podkryterium nie 
dotyczy ocenianej LSR, 

b) przyznana punktacja jest niezgodna z kryteriami wyboru LSR, 
2) ocena eksperta jest niesamodzielna. 
3) w przypadku rażącego przekroczenia terminu wyznaczonego do oceny LSR;  
4) w przypadku naruszenia przez eksperta zasady poufności i bezstronności.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Eksperta na posiedzeniu Komisji do  
spraw oceny i wyboru LSR, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 
100,00 zł za każdorazową nieusprawiedliwioną nieobecność.  
3. Ekspert zobowiązany jest do zapłaty naliczonych kar umownych w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pisemnego  wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 
Wynagrodzenie eksperta może zostać pomniejszone o kwotę naliczonej kary umownej. 
 
 

§ 8 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia, w całości lub w części od niniejszej 
Umowy w następujących okolicznościach: 
     1)  Ekspert nie rozpoczął albo przerwał, z przyczyn leżących po stronie Eksperta,  
             realizację przedmiotu umowy; 
     2)   Jeżeli ekspert realizuje przedmiot Umowy w sposób z nią niezgodny lub niezgodny ze   
            wskazaniami Zamawiającego. 
 

§ 9 
 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 10 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
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2. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej 
Umowy będą rozstrzygane między stronami przede wszystkim polubownie, a w przypadku 
braku zgody - przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego 
i jednym dla Eksperta. 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
 
 
……………………………..                                                   …………………………………. 
 
     
    …………………………………. 
 
 
 
 
 


