
 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursu 

„e-łcka Strefa Kultury” 

 

Umowa o dzieło nr …….. 

zawarta w dniu …….. 2020 r. pomiędzy Ełckim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 

47, 19-300 Ełk, NIP: 848-11-35-538, REGON: 000687400, reprezentowanym przez Anetę Werlę – 

Dyrektor, z kontrasygnatą Głównej Księgowej – Jolanty Dąbrowskiej, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………., zamieszkałą/łym przy ul. ……………., ……………., PESEL: ……………., zwaną/ym dalej 

„Wykonawcą”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie działa polegającego na ……………., w ramach Projektu 

pt. ……………., dofinansowanego w konkursie „e-łcka Strefa Kultury”, organizowanego przez 

Ełckie Centrum Kultury, zgodnie z zapisami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają na ……………. 2020 r.  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dzieło, o którym mowa w § 1, będzie rezultatem jego samodzielnej 

twórczości i nie naruszy praw osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 Wykonawca zobowiązuje się przenieść 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do  dzieła, o  którym mowa w § 1, na 

następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy,  

w szczególności techniką zapisu magnetycznego i zapisu  elektroniczno-cyfrowego, 

2) zamieszczanie całości lub części dzieła w informatorach, katalogach i podobnych 

wydawnictwach Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputerów, 

4) rozpowszechnianie w sieci informatycznej, 

5) udostępnianie osobom trzecim,  

6) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie 

określonym w przepisach poprzedzających. 



 

 

 

 

 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, o którym mowa w § 1, nastąpi z chwilą 

wykonania dzieła przez Wykonawcę. 

§ 3 

1. Z tytułu wykonania dzieła, o którym mowa w § 1 i przeniesienia praw autorskich, 

o których mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………. zł (słownie: …………….) brutto.  

2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, dokonana będzie po wykonaniu dzieła 

i dokonaniu potrąceń wymaganych przepisami prawa, po  stwierdzeniu przez Zamawiającego 

jego prawidłowego i terminowego wykonania, na  podstawie wystawionego przez Wykonawcę 

rachunku, w terminie 7 dni po otrzymaniu rachunku przez Zamawiającego. 

§ 4 

Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

§ 5 

Wykonawca nie może powierzyć prac będących przedmiotem umowy innym osobom bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

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

        Zamawiający              Wykonawca  

 

 


