Załącznik nr 2 do Regulaminu

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach Projektu ”Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019”
zawarte w Krakowie w dniu ……………………………., pomiędzy:
……………………………………………………………….., z siedzibą ………………………,
wpisaną do rejestru KRS pod
nr: ……………., NIP: …………………., REGON:
……………….,, zwaną dalej „Partnerem”, w imieniu i na rzecz której działają:
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
a
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
NIP: 6761013717, REGON: 351554353, zwaną dalej „Miastem”, w imieniu i na rzecz której
działa; Pani Elżbieta Kantor - Dyrektor Wydziału ds. Turystyki, na podstawie Pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Krakowa nr ……………. z dnia ………………………….. r.:
……………………………………………., zwaną dalej „Miastem”
o następującej treści:
§1
Celem niniejszego Porozumienia jest prowadzenie przez Strony wspólnych działań
o charakterze promocyjnym dotyczących Projektu „Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej
Kraków 2019”, zwanym dalej Projektem ESKG Kraków 2019 oraz ustalenie zasad i zakresu
współpracy pomiędzy Stronami w tym zakresie.
§2
1. W ramach wspólnych działań, o których mowa w § 1 niniejszego Porozumienia, Partner
zobowiązuje się do :
a) …………..
b) …………..
2. Koszty po stronie Partnera wynoszą ……………………………………………..
§3
1. W ramach wspólnych działań, o których mowa w § 1 niniejszego Porozumienia, Miasto
zobowiązuje się do:
a) bezpłatnego przekazania Partnerowi znaku ESKG Kraków 2019,
b) pozostałe świadczenia………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………..
2. Koszty po stronie Miasta wynoszą………………………………………………
§4
1. Miasto i Partner zgodnie oświadczają, że niniejsze Porozumienie nie generuje żadnych
wzajemnych zobowiązań finansowych.
2. Stronom nie przysługują roszczenia o zwrot jakichkolwiek kosztów związanych
z prowadzeniem działań promocyjnych na podstawie niniejszego Porozumienia,
z zastrzeżeniem § 2 i § 3 niniejszego Porozumienia.
3. Strony zgodnie oświadczają, iż każda z nich realizując postanowienia niniejszego
Porozumienia zaciąga zobowiązanie, na podstawie odrębnych umów, we własnym imieniu i
zobowiązuje się je wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
§5
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1. Miasto udziela bezpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej co do czasu licencji do używania znaku
„Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019”, zwanego dalej Znakiem ESKG
Kraków 2019, bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego,
magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi;
b) zwielokrotnianie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt. a);
c) wykorzystanie na stronach internetowych;
d) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy;
e) wprowadzenie
do
pamięci
komputera
i
do
sieci
multimedialnej
w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów.
2. Miasto zastrzega sobie prawo do każdorazowej akceptacji projektów zawierających Znak
ESKG Kraków 2019.
3. Zasady używania Znaku ESKG Kraków 2019 reguluje Księga Znaku „Europejska Stolica
Kultury Gastronomicznej Kraków 2019” będąca załącznikiem nr 3 do Regulaminu
Partnerstwa w Projekcie „Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej Kraków 2019”.
4. Prawo do używania Znaku ESKG Kraków 2019 jest udzielane na czas wynikający
z niniejszego Porozumienia.
1.
2.
3.
4.

§6
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte do 31 grudnia 2019 roku.
Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia
za wypowiedzeniem, przy zachowaniu 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o
wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Porozumienia bez zachowania terminu
wskazanego w ust. 2 niniejszego Porozumienia, przy zgodnej woli Stron wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
Miasto może odstąpić od zobowiązań zawartych w niniejszym Porozumieniu w trybie
natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jego postanowień przez drugą stronę.
Odstąpienie wymaga formy pisemnej.

§7
1. Strony wskazują następujące osoby do reprezentowania każdej ze Stron przy realizacji
Porozumienia, które zostają także upoważnione do podpisania protokołu zdawczoodbiorczego:
1) ze strony Partnera - samodzielne:
………………, tel. ………………., …………………………..
2) ze strony Miasta – samodzielnie:
a) ……………………., tel. ……………, ………………………………….
b) ……………………., tel. ………………….. , …………………………..
2. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odbywa się
na podstawie jednostronnego oświadczenia zainteresowanej Strony i jest skuteczna
z chwilą doręczenia go drugiej Stronie.

§8
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji
poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące
realizacji przedmiotu umowy.
2. Za informacje poufne Miasta rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące
Miasta, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez
Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a
w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje
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chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
oraz
informacje
chronione
na
podstawie
ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Partnerze niezależnie
od formy ich przekazania (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na
komputerowym nośniku informacji).
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych:
a) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
b) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez stronę
uprawnioną lub za jej zezwoleniem.
5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Miasta, z wyjątkiem kopii
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone
jako należące do Miasta.
6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji
poufnych Miasta, innych aniżeli udostępnione przez Miasto, w celu realizacji przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Miasta osobie trzeciej wyłącznie
po uzyskaniu uprzedniej zgody Miasta, wyrażonej na piśmie.
8. Partner, po zrealizowaniu niniejszego Porozumienia, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich
informacji poufnych Miastu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Miasta.
9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Partnerze także po
wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.
10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od
Partnera zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter
działania Partnera. Partner jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub
pośrednią,
szkodę
poniesioną
przez
Miasto
w
związku
z naruszeniem przez Partnera postanowień niniejszego paragrafu.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej w formie aneksu
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Miasta.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
MIASTO

PARTNER
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