
Załącznik Nr 1
do umowy

 

UMOWA nr ………………………..

                    (wypełnia WZP)

na zakup sprzętu pszczelarskiego

w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” 

realizowanego na podstawie umowy nr DIR-pp/29/629/2017/18

zawarta w dniu ………………2018 r.

                     (wypełnia WZP)

pomiędzy:

Wojewódzki Związek Pszczelarzy

80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 48  

NIP: 584-030-46-38    REGON: 190945523

Konto  bankowe:  23  1050  1764  1000  0090  3077  6950  (dalej  zwanym  podmiotem

uprawnionym (WZP) reprezentowanym przez:

1. Wiceprezesa WZP   -            Jacka Krysztofa 

2. Skarbnika WZP        -            Grzegorza Stańczyka

a

Panem/Panią..............................................................................................................................

                                                        (imię i nazwisko odbiorcy sprzętu)

zamieszkałym/zamieszkałą

……………..................................................................................................................................

                                                                 (adres odbiorcy sprzętu)

PESEL: .................................    nr weterynaryjny / wpis do rejestru PLW …………….…………

nr tel. ………………………….    Koło…………………………………………………………………

nr konta pszczelarza do wypłaty dotacji:

(dalej zwanym odbiorcą końcowym sprzętu (pszczelarzem).

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  refundacja  kosztów  zakupu  następującego

sprzętu:       ...........................................................................................................................

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

..................................w  ramach  umowy  nr  DIR-pp/29/629/2017/18 zawartej  pomiędzy



Wojewódzkim  Związkiem  Pszczelarzy  w  Gdańsku  i  Krajowym  Ośrodkiem  Wsparcia

Rolnictwa (KOWR).

2. Umowa,  o  której  mowa  w  ust.  1,  dotyczy  zakupu  sprzętu  pszczelarskiego  

i realizowana jest w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

§ 2

1. Odbiorca  końcowy  sprzętu  pszczelarskiego  (pszczelarz)  dokona  zakupu  fabrycznie

nowego sprzętu wymienionego w § 1 za kwotę netto  ..................................................... zł.

2. Podmiot uprawniony (WZP) dokona zwrotu kosztów zakupu sprzętu pszczelarskiego

na  rzecz  odbiorcy  końcowego  sprzętu  (pszczelarza)  w  wysokości

netto ................................................. zł, pod warunkiem, że kwota ta nie przekroczy kwoty
              (wypełnia WZP)

obliczonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla danego odbiorcy końcowego

sprzętu (pszczelarza).

§ 3

Odbiorca  końcowy  sprzętu  (pszczelarz)  dokona  płatności  za  zakupiony  sprzęt  w  formie

przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

§ 4

Odbiorca końcowy sprzętu (pszczelarz) oświadcza, że:

1) na dzień 30.09.2017r.  posiadał ........................ rodzin pszczelich,

2) nie  ubiega  się  w  ramach  innych  środków  publicznych  o  refundację  kosztów  zakupu

sprzętu, którego zakup jest przedmiotem niniejszej umowy, w tym inwestycja powyższa

nie  będzie  wspierana  w ramach  działań:  "Modernizacja  gospodarstw  rolnych",

"Restrukturyzacja małych gospodarstw", "Premie dla młodych rolników" oraz "Inwestycje

odtwarzające  potencjał  produkcji  rolnej"  objętych  programem  Rozwoju  Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z rozporządzeniem nr 1305/2013.

§ 5

W  celu  uzyskania  refundacji  odbiorca  końcowy  sprzętu  (pszczelarz)  zobowiązuje  się

dostarczyć  podmiotowi  uprawnionemu  (WZP)  w  terminie  do  16.07.2018r. następujące

dokumenty:

1) poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  odbiorcę  końcowego  sprzętu

(pszczelarza)  czytelnym imieniem i  nazwiskiem lub  pracownika  OT KOWR lub  OR

ARiMR lub  BP ARiMR  dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujące  poniesione

wydatki,  określających m. in.  nazwę zakupionego sprzętu, symbol lub typ, producenta,

ilość oraz cenę jednostkową  (Potwierdzenie wg wzoru: „Za zgodność z oryginałem” ….. i

czytelny podpis pszczelarza),

2)  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem przez  odbiorcę  końcowego (pszczelarza)

czytelnym imieniem i nazwiskiem  lub pracownika OT KOWR lub OR ARiMR lub BP
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ARiMR dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (wyłącznie:

przelewy bankowe, przekazy pocztowe, wyciągi z rachunków bankowych). Nie wymagają

potwierdzenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokumenty  potwierdzające  wykonanie

dyspozycji  drogą  elektroniczną  zawierające  adnotację,  że  zostały  sporządzone  na

podstawie Ustawy prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla

bankowego. (Potwierdzenie wg wzoru: „Za zgodność z oryginałem” ….. i czytelny podpis

pszczelarza),

§ 6

Odbiorca końcowy sprzętu (pszczelarz) zobowiązany jest do:

1) oznakowania  sprzętu  napisem  „KOWR  -  rok  zakupu”  w  sposób  trwały,

umożliwiający jego identyfikację przez okres 5 lat,

2) utrzymywania  zakupionego  sprzętu  pszczelarskiego  w  należytym  stanie  technicznym

przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację

umowy. Sprzęt zakupiony w ramach niniejszej umowy, w dniu kontroli, przeprowadzanej

u  odbiorcy  końcowego  (pszczelarza)  musi  znajdować  się  w  jego  posiadaniu.

Odbiorca końcowy nie może oddać go do reklamacji przed otrzymaniem refundacji,

3) przechowywania rzeczowej i  finansowej dokumentacji  związanej z realizacją niniejszej

umowy,  przez  okres  5  lat  licząc  od  roku  następującego  po  roku,  w  którym  została

zakończona realizacja umowy, 

4) dostarczenia do Podmiotu uprawnionego (WZP) dokumentów dodatkowych niezbędnych

KOWR do prawidłowego wyliczenia kwoty refundacji (wyłącznie na wezwanie KOWR), 

5) poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym niniejszej umowy przeprowadzanym przez

KOWR, ARiMR, jak również organy Komisji  Europejskiej oraz przedstawicieli Podmiotu

uprawnionego (WZP).

6) powiadomienia WZP o wszelkich zmianach adresu zamieszkania lub przechowywania

sprzętu oraz zdarzeniach losowych skutkujących możliwością niedotrzymania warunków

umowy.

§ 7

1. Odbiorca  końcowy  sprzętu  (pszczelarz)  ponosi  odpowiedzialność  materialną  wobec

podmiotu uprawnionego (WZP), w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań umownych

wynikających z niniejszej umowy.

2. W  przypadku  roszczeń  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  wobec  Podmiotu

uprawnionego  (WZP)  wynikających  z  nieprzestrzegania  przez  odbiorcę  końcowego

sprzętu (pszczelarza) warunków niniejszej umowy, odbiorca końcowy sprzętu (pszczelarz)

zobowiązany jest zwrócić na konto Podmiotu uprawnionego (WZP) kwotę w/w roszczeń

wraz z ustawowymi odsetkami w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 8
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Podmiot  uprawniony (WZP)  nie  dokona  refundacji  kwoty,  o  której  mowa w §  2  ust.  2,  

w przypadku gdy: 

1) odbiorca  końcowy  sprzętu  (pszczelarz)  nie  złoży  podmiotowi  uprawnionemu  (WZP)

dokumentów, o których mowa w § 5 w terminie określonym w § 5,

2) złożone dokumenty, o których mowa w § 5 są nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne

lub nieodpowiadające wymaganiom określonym w § 5,

3) odbiorca  końcowy sprzętu  (pszczelarz)  uniemożliwi  przeprowadzenie  kontroli,  których

mowa w § 6 pkt 5,

4) odbiorca końcowy sprzętu  (pszczelarz)  dostarczył fałszywe dokumenty w celu uzyskania

dofinansowania,

5) w dniu kontroli odbiorca końcowy (pszczelarz)  nie będzie posiadał fizycznie zakupionego

sprzętu,

6) KOWR zakwestionuje wypłatę refundacji dla odbiorcy końcowego sprzętu (pszczelarza).

§ 9

Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie pisemnej

pomiędzy stronami umowy.

§ 10

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu

cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory i wątpliwości, jakie mogą wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony

będą  starały  się  rozstrzygnąć  na  drodze  polubownej.  W  przypadku  nieosiągnięcia

porozumienia, stronom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania

przed sądem powszechnym, właściwym dla siedziby WZP w Gdańsku.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony.

 

……………………………………………            …..………………………………………………
ODBIORCA KOŃCOWY SPRZĘTU                     PODMIOT UPRAWNIONY
             (PSZCZELARZ)                                                                          (WZP)             
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