.lAneks nr 3 do Umorvy ramowej
pełnienieroli Regionalnej Instytucji Finansującej na terenie województwa
wielkopolskiego

zawaĘ pomięd4':
Polską Agencją Rozrvoju Przedsiębiorczości
z siedzibąw Warszawie,ul. Pańska81/83,NIP 526.
f 5-01-444 zw anądalej,,Agencją,,,r eprezentowaną
przez:
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Wielkopolską Agencją Rozwoju PrzedsiębiorczościSp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piekary
|9, 6|-823 Poznan, nr KRS 0000174l98' NIP 178-|4-1I-344, wysokośókapitałuzakładowego:
8'0 5 1.000'00 zł,,zw anąda|ej',Instytucją'', reprezentowanąprzez:
Pana Jacka Koralewskiego - Prezesa Zarządu oraz
Pana Teodora Stępa - CzłonkaZarządu,
wyłonionąw drodze konkursu na wybór Regiona|nej Instytucji Finansującej ogłoszonegoprzez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościna podstawie przepisów art' 6d ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r' o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz'U. z2007 r.' Nr 42, poz.275 z
poźn.zm') oraz rczpotządzeniaMinistra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie Regionalnych
InstytucjiFinansujących(Dz.U. Nr 43 poz. 259).

Strony uzgodniĘ co następuje:

s1.
W umowie, o której mowa na wstępie,$ l0 otrzymujebrzmienie:
,,10.1. InsĘtucja jest zobowiązana do pisemnego informowania Agencji o wszystkich zmianach w
treściofeĘ Instytucji stanowiącej zaŁącznikdo umowy, na co najmniej 21 dni przed ich planowanym
wprowadzeniem, a jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe _ niezwłocznie po powzięciu
wiadomościo zmianach.
2. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Agencja drogą mailową, faksową lub
pisemną przekaie Instytucji swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie.
3. Zmiany treści załączników nr 1 i 9a) do ofeĘ
wymagają akceptacji Agencj i.

Insfytucji stanowiącej załącznik do umowy

4. Zmiany treściumowy wymagają formy pisemnegoanęksudo umowy pod rygorem niewazności,
z
zastrzeŻeniemust. 1.''

s2.
Pozostałepostanowieniaumowy pozostająbęz zmian.

$3.
Niniejszy aneks wchodziw Ęcie z dniem podpisaniaprzez drugąze stron.

r2

$4.
Aneks sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron'
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