
 
 
 

 
„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” projekt współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

 

1 

UMOWA nr ________ 

dotycząca przystąpienia do projektu pt. 

„Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”   

 

zawarta w dniu ______________ w Tuchowie pomiędzy: 

Gminą Tuchów z siedzibą pod adresem: ul. Rynek 1, 33-0170 Tuchów, posiadającą NIP: 9930336443 

i REGON: 851661168, reprezentowaną przez:  

__________________, 

zwaną dalej „Gminą Tuchów” 

a 

__________________, zam. _________________________________, PESEL: _________________,  

zwanym dalej „Beneficjentem końcowym”, 

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Gmina Tuchów zobowiązuje się do: 

1) dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej / instalacji solarnej / pompy ciepła C.W.U / pompy 

ciepła C.O i C.W.U [należy wybrać i opisać odpowiednie] na budynku stanowiącym własność 

Beneficjenta końcowego oraz udostępnienia jej Beneficjentowi końcowemu do korzystania – w 

ramach projektu pt. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, realizowanego przez 

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa jako lidera projektu oraz gminy województwa 

małopolskiego, w tym Gminę Tuchów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – na podstawie umowy partnerskiej zawartej w 

dniu 30 listopada 2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa i gminami 

będącymi partnerami projektu, w tym Gminą Tuchów, zwanego dalej „projektem”; 

2) przekazania Beneficjentowi końcowemu do używania przedmiotu wykonanego zgodnie z pkt 1; 

3) przeniesienia na Beneficjenta końcowego prawa własności do przedmiotu wykonanego zgodnie 

z pkt 1 po upływie okresu trwałości projektu, o którym mowa w pkt 1.  

2. Szczegółowe warunki świadczenia, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w odrębnej umowie 

zawartej pomiędzy Gminą Tuchów i Beneficjentem, zwanej dalej umową dotyczącą udziału w 

realizacji projektu. 

3. Projekty umów dotyczących udziału w realizacji projektu zostały określone w zarządzeniu nr 

322/2020 Burmistrza Tuchowa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 

Małopolski”. Beneficjent końcowy oświadcza, że zapoznał się z treścią projektów tych umów. 

4. Gmina Tuchów i Beneficjent końcowy zobowiązują się do zawarcia umowy dotyczącej udziału w 

realizacji projektu w terminie 14 dni do dnia otrzymania przez Gminę Tuchów wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2.  

5. W przypadku nie zawarcia umowy dotyczącej udziału w realizacji projektu w terminie, o którym 

mowa w ust. 4, Gmina Tuchów nie wykona świadczeń, o których mowa w ust. 1 oraz zwróci 

Beneficjentowi końcowemu otrzymane wynagrodzenie i wystawi mu odpowiednią fakturę VAT 

korygującą. W takim przypadku Gmina Tuchów i Beneficjent końcowy nie będą miały wzajemnych 

roszczeń względem siebie wynikających z niniejszej umowy, a Beneficjent końcowy zostanie 

wykreślony z listy Beneficjentów końcowych projektu. 

§ 2. 

1. Za wykonanie świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, Gmina Tuchów otrzyma od Beneficjenta 

końcowego wynagrodzenie, stanowiące wkład własny do projektu, o którym mowa w § 3 umowy 
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dotyczącej udziału w realizacji projektu, w łącznej wysokości …………… zł netto powiększone o 

podatek VAT w kwocie ……. zł, tj. ……… zł brutto. 

2. Beneficjent końcowy zapłaci Gminie Tuchów wynagrodzenie na rachunek nr 

97 8627 0001 2002 9000 2645 0076 w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

Beneficjent końcowy oznaczy tytuł przelewu jako: „udział w projekcie Ekopartnerzy… – umowa nr 

nr umowy” 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia Gmina Tuchów prześle do Beneficjenta 

końcowego fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia. 

§ 3. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Beneficjenta 

końcowego i dwa dla Gminy Tuchów. 

 

 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

   Beneficjent końcowy                                                                         Gmina Tuchów 


