
Zatacznik nr l do umovy -

Zakup sprzetu pszczelarskiego

12021

UMOWA nr …○○…………‥,……〇〇〇

(vype初ia WZP)

na zakup sprzetu pszczelarskiego

W ramaCh mechanizmu WPR ”Wsparcie rynku produkt6w pszczelich”

「ealizowanego na podstawie Umowy n「 55IZS/6551202O/21

zawartaw dniu..〇〇〇〇……………………‥2021 r.

(甲胸e加ia囲Zり

POmi?dzy:

Wojew6dzki Zwiazek PszczeIarzy, 80・874 Gdahsk, uI. Na Stoku 48

NIP: 584-030置46-38　REGON: 190945523

(daIej zwanym podmiotem uprawnionym) rep「ezentowanym przez:

1. Wicep「ezesa WZP　-　　Jacka K「ysztofa

2. Skarbnika WZP Zbigniewa Wiackiewicza

a

Panem/Pania

Zamieszkafym/Zamieszkala

PESEL/ NiP

/mi? / nazwisko / "aZWa Odbiony spIZ?り

(adIeS Odbiorcy sp/Z?tu - kod, miasto, u/ica, nr domり

Wete「ynaryjny nr identyfikacyjny nadany w zwiazku z prowadzeniem dzialaIno§ci

nadzorowanej dotyczacej pszcz6t /wpis do rejest「u PLW

Rejonowe Ko†o Pszczelarzy w

n「 konta pszczeIa「za do wy申aty dotac時

(dalej zwanym odbiorca kohcowym sprzetu), ZWanyCh daIej stronami.

§1

1. Przedmiotem umowy jest 「efundaQja koszt6w zakupu nastepujacego sp「Z?tu:



2. Umowa, O kt6「ej mowa w ust. 1, dotyczy zakupu sprz?tu PSZCZeIarskiego

i rea=zowana jest w 「amach mechanjzmu ”Wsparcie 「ynku produkt6w pszcze=ch’’・

§2

1. Odbio「Ca kohcowy sp「zetu pszczelarskiego dokona zakupu fab「ycznie nowego sp「zetu

Wymienionego w § 1 za kwot? nettO

2. Podmiot uprawniony dokona zwrotu koszt6w zakupu sp「Z?tu PSZCZela「skiego na rzecz

Odbiorcy kohcowego sprzetu w wysoko§ci do 60% kwoty ok「eSIonej w ust.1, POd

Wa「unkiem,之e kwota ta nie p「zekroczy kwoty wyliczonej p「ZeZ K「ajowy O§「Odek

Wspa「Cia RoInictwa dla danego odbiorcy kohcowego sp「Zetu.

§3

0dbio「ca kohcowy sprz?tu dokona p†atno§ci za zakupjony sprzet w formie bezgot6wkowej

(P「Zelew bankowy, PrZekaz pocztowy, Pfatno§6 karta p†atnicza, itp.).

§4

0dbio「Ca kohcowy sprz?tu O§wiadcza, Ze:

1)　posiada co najmniej lO pni pszczeiich,

2)　nie ubiega† si? i nie bedzie ubiegat sie w 「amach innych §rodk6w pub=cznych

O refundaQj? koszt6w zakupu sprz?tu, kt6rego zakup jest przedmiotem

ninle」SZej umowy, W tym inwestyQja powy之SZa nie bedzie wspierana w 「amach

OPera匂i typu: ”Mode「nizacja gospoda「StW 「OInych’∴,RestrukturyzaQja ma†ych

gospodarstw”, ”Premie dla mtodych ro面k6w’’, ”Inwesty匂e odtwarzajace

POtenQja† p「odukcji rolnej’’oraz ”Wsparcie inwestyQji w p「ZetWarZanie produkt6w

rolnych, Ob「6t nimi Iub ich rozw6j’’objetych Programem Rozwoju Obszar6w

Wiejskich na lata　2014-2020　zgodnie z rozpo「Zadzeniem Pa「Iamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 g「udnia 2013 r.

3)　umieszcza produkty pszczeIe na rynku zgodnie z obowiazujacymi przepISaml

PraWa (np. w 「amach sp「zeda之y bezpo§「edniej czy rolniczego handlu

deta=cznego).

§5

W ceiu uzyskania refundadi odbio「ca kohcowy sp「Z?tu ZObowiazuje sie dosta「CZy6

POdmiotowi up「awnionemu w te「minie do 16"07・2021r. nastepujace dokumenty:

1)　po§wiadczone za zgodno§6 z orygina†em przez odbiorce kohcowego sprz?tu

CZytelnym imieniem i nazwiskiem lub p「acownika KOWR lub ARiMR dwie

kse「okopie faktu「/rachunk6w dokumentujace poniesione wydatki, Okre§iaj争cych

m言n. nazw? Zakupionego sprz?tu, P「Oducenta, iioS6, Cene jednostkow争o「az

Symbo=ub typ, ZgOdnych z przepisami ustawy z dnia = marca 2004 r. o podatku

Odtowar6wi us山g (Dz. U. z2018 「. poz. 2174, Z P6之n. zm.),
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2)　po§wiadczone za zgodno§6 z orygina†em przez odbio「Ce kohcowego czyteinym

imieniem i nazwiskiem Iub p「acownika KOWR lub ARiMR dwie kse「okopie

dokument6w potwierdzajacych dokonanie ptatno§ci w formie bezgot6wkowej

(Wylacznie: P「ZeIewy bankowe, PrZekazy pocztowe, Pfatno§ci karta ptatnicza,

itp.). Nie wymagaja potwie「dzenia za zgodno§6　z oryginalem dokumenty

POtWierdzajace wykonanie dyspozydy droga elekt「oniczna zawie「ajace adnotaqie,

Ze zosta†y sporzadzone na podstawie ustawy P伯wo bankowe i nie wymagaja

dodatkowych podpis6w oraz stempia bankowego,

3)　po§wiadczone za zgodno§6 z oryginatem przez odbiorce kohcowego czyteinym

imieniem i nazwiskiem dwie kopie dokument6w potwie「dzajacych,之e umieszcza

P「Odukty pszczeie na rynku zgodnie z obowiazujacymi przepisami p「awa (np.

W 「amaCh sprzeda之y bezpo§redniej czy roIniczego handlu detalicznego).

§6

0dbiorca kohcowy sprzetu zobowi争zany jest do:

1)　oznakowania sprz?tu naPisem ”KOWR　- 「Ok zakupu’’ w spos6b trwa†y,

umo之Iiwiajacy jego identyfikaQj? PrZeZ Okres 5 1at,

2)　ut「zymywania zakupionego sprzetu pszczelarskiego w naIe之ytym stanie

technicznym przez ok「es 5 Iat Iiczac od roku nastepujacego po 「Oku, W kt6「ym

Zakohczono reaIizaQje umowy. Sprz?t Zakupiony w ramach niniejszej umowy,

W dniu kont「oI主PrZePrOWadzanej u odbio「cy kohcowego musi znajdowa6 sie

W jego posiadaniu,

3)　przechowywania 「ZeCZOWej i finansowej dokumentaQji zwi争zanej z 「eaIizaQja

nInIe」SZe」 umOWy, P「ZeZ Okres 5 1at liczac od 「oku nast?Puj争cego po 「Oku,

W kt6「ym zosta†a zakohczona 「ealizacja umowy,

4)　dostarczenia do podmiotu up「awnionego dokument6w dodatkowych niezb?dnych

KOWR do prawid†owego wy=czenia kwoty 「efunda(和

5)　poddania sie wszelkim kontroIom przeprowadzanym p「ZeZ KOWR, inne

upowa之nione instytu匂e, jak 「6wnie之　O「gany Komisji Eu「opejskiej o「az

PrZedstawicieii podmiotu uprawnionego.

§7

1. Odbiorca kohcowy sprzetu ponosi odpowiedziaInoS6　materiaIna wobec podmiotu

up「awnionego, W PrZyPadku nieprzestrzegania zobowiazah wynikaj争cych z nlnIejszej

umOWy.

2. W przypadku 「oszczeh K「ajowego O§「Odka Wspa「Cia RoInictwa wobec podmiotu

uprawnionego wynikajacych z niep「zest「Zegania przez odbio「Ce kohcowego sprz?tu

wa「unk6w niniejszej umowy, Odbiorca kohcowy sprz?tu ZObowiazany jest zw「6ci6 na

konto podmiotu uprawnionego kwote w/W 「OSZCZeh.
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§8

Kwota 「efundady, O kt6「ej mowa w § 2 ust. 2 nie zostanie przyznana w przypadku gdy:

1)　odbiorca kohcowy sprzetu nie z†o之y podmiotowi uprawnionemu dokument6w,

O kt6「ych mowaw § 5, Wterminie okreSIonym w § 5,

2)　z†oZone dokumenty, O kt6rych mowa w § 5 sa niep「awidtowe, niekompietne,

nieczyteine Iub nieodpowiadajace wymaganiom ok「e引onym w § 5,

3)　odbio「Ca kohcowy sp「z?tu uniemo之Iiwi przeprowadzenie kont「oii, O kt6rych mowa

W§6pkt5),

4)　odbio「ca kohcowy sp「z?tu dosta「CZy† fatszywe dokumenty w ceiu uzyskania

dofinansowania,

5)　w dniu kontroIi odbio「Ca kohcowy nie bedzie posiada† fizycznie zakupionego

SPrZetu,

6)　KOWR zakwestion山e wγPJate refundady dla odbio「Cy kohcowego sprzetu,

7)　∞ny Zakupu sprz?tu PSZCZelarskiego na faktu「ach/「achunkach dostarczonych do

POdmiotu uprawnionego znacznie odbiegaja od cen 「ynkowych.

§9

Zmiany lub pop「awki do nInie」SZej umowy wymagaja zachowania fo「my pisemnej pod

rygo「em niewa之no§ci"

§10

W sprawach nieu「egulowanych niniejsza umow争maja zastosowanie p「ZePisy kodeksu

CyW冊ego.

細田

Wszelkie spory i watpiiwo§ci言akie mog争wynikn争6 przy wykonaniu nlnIe」SZej umowy, StrOny

beda stara†y sie 「ozstrzygna6　na drodze poIubownej. W przypadku nieosi争gniecia

POrOZumienia, St「OnOm PrZyStuguje p「awo dochodzenia roszczeh na drodze post?POWania

P「Zed sadem powszechnym.

§12

Umowe sporzadzono w dw6ch jednob「zmiacych egzempiarzach po jednym dia ka之d?j ze

StrOn.

§13

Umowa wchodzi w之ycie z dniem podpisanIa Jq P「ZeZ Obie strony.

ODBIORCA KONcowY SPRZ町U PODMIOT UPRAWNIONY
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