Umowa uczestnictwa
w klastrze Pevich Consulting Network
W dniu … w … zawarto umowę uczestnictwa w klastrze Pevich Consulting Network, zwanym dalej „Klastrem” pomiędzy:
1) ... (nazwa uczestnika), będącego ... (forma prawna uczestnika), zapisanego pod ...
(numer rejestracyjny) w ... (organ rejestrujący uczestnika), z siedzibą w ... (ulica
numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj), oznaczonego numerem podatkowym ...
(VAT/NDS), którego reprezentuje ... (imię i nazwisko osoby uprawnionej), pełniącej
funkcję ... (stanowisko służbowe), zwanego w dalej „Koordynatorem”,
a
2) Pevich Consulting, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zapisany pod numerem
0000294478 w Krajowym Rejestrze Sądowym, z siedzibą przy ul Nakielskiej 162/2, 85391 Bydgoszcz, Polska, oznaczony numerem podatkowym VAT 967-127-92-29, którego
reprezentuje Piotr Drożniakiewicz, pełniący funkcję prokurenta, zwanej dalej „Liderem”
o treści następującej:
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo Koordynatora w Klastrze.
2. Koordynator oświadcza, że otrzymał i akceptuje w całości zapisy Statutu Klastra z dnia
15 listopada 2008 roku.
§ 2
1. Celem uczestnictwa Koordynatora w Klastrze jest prowadzenie wspólnej działalności
gospodarczej, intelektualnej i społecznej z innym uczestnikami Klastra w oparciu o
własne interesy, posiadanych pracowników i narzędzia pracy Koordynatora na
zasadach określonych przez Statut w formie organizacji i obsługi:
a) lokalnego inkubatora wymiany z zagranicą,
b) misji handlowych,
c) wystaw,
d) konferencji,
e) współpracy organizacji, szkół i samorządów.
2. Lokalny inkubator wymiany zagranicznej, zwany dalej „Inkubatorem” to
ogólnodostępne miejsce biurowe, będące w posiadaniu Koordynatora, oznaczone logo
Klastra, gdzie każda osoba zainteresowana współpracą gospodarczą, intelektualną i
społeczną z Polską będzie mogła złożyć zapotrzebowanie na taką współpracę i otrzymać
wyczerpujące informacje o realnych możliwościach jej nawiązania oraz o wszystkich
formach działalności Klastra. Działanie Inkubatora
oparte będzie na
znormalizowanych procedurach ustalonych z Liderem.
3. Misje handlowe to zorganizowane grupy przedsiębiorców wyjeżdżające do Polski za
przyczyną Koordynatora i przyjeżdżające do Koordynatora z zagranicy permanentnie za
przyczyną Klastra w celach i na zasadach komercyjnych, którym Koordynator winien
jest opiekę i obsługę programową według znormalizowanych procedur ustalonych z
Liderem.
4. Wystawy, w tym pojedyncze lub zbiorowe stoiska na lokalnych targach na terenie
działania Klastra, to komercyjne imprezy okazjonalne dla innych uczestników Klastra i
osób trzecich na zapotrzebowanie Klastra lub Koordynatora, którym Koordynator
winien jest opiekę i obsługę programową według unikatowych procedur ustalonych z
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Liderem.
5. Konferencje to komercyjne imprezy okazjonalne na terenie działania Klastra na
podstawie ustalonego programu tematycznego, na zapotrzebowanie Klastra lub
Koordynatora, którym Koordynator winien jest opiekę i obsługę według unikatowych
procedur, ustalonych z Liderem.
6. Współpraca organizacji, szkół i samorządów realizowana będzie jedynie wobec
uczestników Honorowych Klastra na zapotrzebowanie Klastra lub Koordynatora
według procedur specjalnych, ustalonych z Liderem.
7. Opis odpowiednich procedur zostanie wyczerpująco określony w umowach
szczegółowych, wykonawczych - załącznikach do niniejszej umowy i dotyczyć będzie
czasu, miejsca, sposobu organizacji i obsługi oraz rozliczeń finansowych wszystkich
działalności Klastra, w których Koordynator będzie brał czynny udział.
§ 3
Koordynator ma prawo do:
1) otrzymania do wglądu oryginałów praw do prowadzenia działalności gospodarczej
przez Lidera, których kopie stanowić będą jawny załącznik do niniejszej umowy,
2) prowadzenia działalności w imieniu Klastra na uzgodnionym z Liderem terenie
rodzimego kraju,
3) otrzymania pełnomocnictwa do występowania w imieniu Lidera wobec innych
uczestników Klastra i pozostałych osób, które stanowić będzie jawny załącznik do
umowy,
4) inicjowania działalności Klastra w relacjach z Polską, w tym do aranżowania
uczestnictwa Beneficjentów i uczestników Honorowych w Klastrze w porozumieniu
z Liderem,
5) swobodnego doboru Partnerów na terenie własnego kraju, ustalania im
wynagrodzeń za pracę dla Klastra oraz dokonywania wypłat,
6) otrzymania od Lidera kompletu materiałów promocyjnych, jako wzoru do
wykonania ich przez Koordynatora w celu rozpowszechnienia,
7) wglądu do rozliczeń finansowych za działania Klastra, które zaistniały z jego
udziałem,
8) otrzymania wynagrodzenia za własne działania na rzecz Klastra, zgodnie z zapisem
w odpowiednich umowach szczegółowych,
9) zwracania się do Lidera we wszystkich sprawach Klastra ,
10)wnoszenia uwag i skarg bezpośrednio do członków Grupy Inicjatywnej,
11) wprowadzenia przez Lidera do Ambasady Polskiej, Wydziału Handlu Promocji i
Inwestycji lub kompetentnej osoby w kraju Koordynatora w celu zasięgania
potrzebnych informacji o Polsce,
12) żądania wszechstronnej pomocy i wsparcia od Lidera w celu otrzymania wizy
wjazdowej do Polski, jeśli takowa będzie wymagana.
§ 4

Koordynator na obowiązek:
1) okazania Liderowi oryginałów praw do prowadzenia działalności gospodarczej,
których kopie stanowić będą jawny załącznik do niniejszej umowy,
2) spełniania warunków określonych w Statucie Klastra dla pozycji Koordynatora w
Klastrze lub zawiadamiania Lidera o ich zmianie,
3) używania logo Klastra i materiałów promocyjnych, zgodnych ze wzorami
otrzymanymi od Lidera na zasadach z nim uzgodnionych,
4) zaznajamiania wszystkich osób wchodzących w związki z Klastrem z jego Statutem
oraz treścią pełnomocnictwa do działania w imieniu Klastra, które niezależnie
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zostaną opublikowane na stronie internetowej Klastra,
5) promowania działalności Klastra na uzgodnionym terenie rodzimego kraju wobec
własnych klientów i innych osób zainteresowanych wymianą zagraniczną z Polską
na forum organizacji, w których jest członkiem, na własnej stronie internetowej,
targach, wystawach i konferencjach oraz za pośrednictwem Inkubatora,
6) zachowania poufności w zakresie ustaleń poczynionych w niniejszej umowie oraz w
umowach szczegółowych, za wyjątkiem załączników określonych jako jawne,
7) rzetelnego i starannego powiadamiania Lidera o swoich działaniach dla Klastra, a
szczególnie w zakresie udzielonego pełnomocnictwa pod rygorem nie uznania
transakcji, bądź związków z Klastrem, będących dokonanymi jak bez wiedzy i zgody
Lidera.
§ 5
1. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony.
2. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej.
3. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za 1 miesięcznym
wypowiedzeniem, złożonym w formie elektronicznej i formalnej. Bieg wypowiedzenia
rozpoczyna się następnego dnia od złożenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy.
4. Wypowiedzenie umowy przez Koordynatora uważa się za skuteczne w przypadku
dokonania rozliczenia spraw i finansów z umów szczegółowych wobec Lidera, co może
skutkować uznaniem praw Koordynatora z tych umów w czasie do następnych dwóch
lat.
5. Porzucenie Klastra przez Koordynatora bez wypowiedzenia będzie odnotowane na
głównej stronie internetowej Klastra w formie ogłoszenia o ustaniu praw Koordynatora
z niniejszej umowy i zawiadomienia wszystkich jego uczestników o tym fakcie na
drodze elektronicznej.
6. Przez porzucenie Klastra, Lider rozumie brak reakcji Koordynatora na kontakt
elektroniczny, telekomunikacyjny, pocztowy lub osobisty z inicjatywy Lidera w ciągu
jednego miesiąca od daty podjęcia pierwszej próby nawiązania kontaktu.
§ 6
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy w
języku polskich lub rosyjskim, które są równoznaczne.
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