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Załącznik 7 do SWIZ 

 

UMOWA NR ...  

 

Zawarta w dniu ......................w Nowych Ostrowach                                                                    

pomiędzy  Gminą Nowe Ostrowy – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych 

Ostrowach, reprezentowanym przez :                                                                                         

Kierownika – Bożenę Trzeciak   działającego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy                                

zwanym    w  dalszej części umowy  Zamawiającym  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:                                                                                                                                             

1…………………………………………………………….                                                                                                      

2…………………………………………………………….                                                                  

zwanym w dalszej części Wykonawcą                                                                                                   

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – podstawa  art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z póź.zm.) 

 

§ 1 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest  przeprowadzanie szkolenia dla …………………….. w 

ramach realizacji projektu systemowego pod nazwą  „Nowa szansa” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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§ 2 

 

I. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności : 

1. zapewnienie uczestnikom szkolenia bufetu kawowego oraz ciepłego posiłku 

regeneracyjnego (obiadu) w każdym dniu szkolenia 

2. dowozu do / i z miejsca szkolenia 

3. wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z przyjętych 

standardów i zgodnie z postanowieniami umowy,  

4. zapewnienie specjalistów, sprzętu, materiałów i urządzeń oraz wszelkich 

przedmiotów niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy,  

5. przekazania kompletu materiałów edukacyjnych Zamawiającemu, 

6. zabezpieczenie organizacji i przebiegu szkolenia, w szczególności : sal 

wykładowych i miejsc praktyk oraz utrzymanie ich w należytym stanie, 

7. przestrzeganie zasad systemu jakości,  

8.  indywidualizacja kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny 

postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększania pomocy wobec 

osób mających trudności w procesie nauczania, 

9. prowadzenie pełnych list obecności na zajęciach oraz Wykonawca zobowiązany 

jest do poinformowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika na szkoleniu w 

nieprzekraczalnym terminie 1 dnia wystąpienia absencji, natomiast Zamawiający 

zastrzega sobie prawo skierowania na miejsce uczestnika szkolenia kolejnej osoby 

,  

10. zaprezentowanie na pierwszych zajęciach szkoleniowych uczestnikom informacji 

o instytucjach i zasadach współfinansowania projektu z udziałem środków EFS, 

11. zapewnienie Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz 

innym instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji 

dotyczącej wykonywania umowy oraz Zamawiający zastrzega sobie prawo 

kontroli realizacji szkolenia przez upoważnione przez siebie osoby tj. przez 

pracowników GOPS – u w Nowych Ostrowach: 

 Bożena Trzeciak – koordynator projektu, tel. 24 356 15 75 

 Sylwia Piasecka – pracownik socjalny, tel. 24 356 13 75 

12. Wykonawca wyznacza na koordynatora umowy: 

 …………………………………………………………………………..… 

13. Wykonawca wyznacza do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad 

wykonywaniem przedmiotu umowy: 

 …………………………………………………………………………….. 

14. zgłaszanie Zamawiającemu na piśmie zmian organizacyjnych szkolenia oraz 

problemów dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, 

15. zapewnienie bieżącej obsługi szkoleniowej i wyspecjalizowanej kadry oraz 

personelu technicznego,  

16. stosowanie w całej prowadzonej dokumentacji emblematów PO KL oraz UE ,  
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17. przekazanie jednego kompletnego egzemplarza dokumentacji ( tj. sprawozdania z 

wykonania zadania, kserokopie listy obecności, dyplomy lub zaświadczenia oraz 

dokumentację zdjęciową ) Zamawiającemu.  

18. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych egzaminów oraz wystawienie 

uczestnikom odpowiednich zaświadczeń potwierdzających uzyskanie 

odpowiednich kwalifikacji zawodowych i przebytych szkoleń ( zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia Wykonawca wystawi zgodnie z wytycznymi Instytucji 

Wdrażającej, według jej wzoru i muszą one zawierać logo PO KL i UE ). 

19. ubezpieczenia na własny koszt uczestników szkolenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na czas trwania szkoleń,  

20. przeprowadzenie badania profilaktycznego 

21. wyrobienie książeczki sanitarno – epidemiologicznej każdemu uczestnikowi 

szkolenia (dotyczy szkolenia kucharz z obsługą imprez okolicznościowych), 

22. zarejestrowanie w bazie www.inwestycjawkadry.pl szkoleń zawodowych 

stanowiących przedmiot umowy,  

II. we wszystkich przypadkach wynikających z działalności Wykonawcy 

odpowiedzialność za naruszenie praw ochronnych i patentu, znaku towarowego, praw 

autorskich i pokrewnych obciąża na zasadzie ryzyka Wykonawcę. Wykonawca 

zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za szkody związane z roszczeniami 

wynikającymi z takich naruszeń, 

III. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy określony w § 1 na 

własne ryzyko i odpowiedzialność. 

IV. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji dotyczącej 

szkolenia oraz do udostępnienia tej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego; 

tak w czasie trwania umowy jak i przez okres 7 lat po zakończeniu jej obowiązywania, 

tj.: przez okres wynikający z przepisów o  archiwizacji dokumentów, nie mniej niż 7 

lat licząc od daty zakończenia realizacji umowy. 

 

§ 3 

 

1.Szkolenie odbywać się będzie: 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca zagwarantuje odpowiednie wyposażenie potrzebne do realizacji 

przedmiotowego zamówienia.  

3. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest imienny wykaz osób skierowanych na szkolenie 

wystawiony przez Zleceniodawcę i przedłożony Zleceniobiorcy. 

 

§ 4 



 
Projekt „Nowa szansa”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Realizator projektu  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowych Ostrowach 
Tel. 24 356 15 75, gops.noweostrowy@gmail.com 

 

1.Zamawiający dokona wpłaty przelewem na konto 

Wykonawcy……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…  

2. Po wykonaniu usługi i przedłożeniu pełnej dokumentacji w terminie 14 dni od otrzymania 

faktury. 

Faktura powinna zawierać następujące dane Zamawiającego: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                        

w Nowych Ostrowach,                                                                                                                             

Wołodrza 7                                                                                                                                              

99 – 350 Ostrowy,                                                                                                                                  

NIP 775 – 23 – 56 – 341 

 

§ 5 

 

1. Zadanie nr 1.1  Szkolenie zawodowe pt. „ Kucharz z obsługą imprez 

okolicznościowych” dla 12 uczestników w wymiarze 160 godzin (60 godziny teorii + 

100 godzin praktyki) 

Wartość ofertowa netto wynosi ................................................................................................zł 

Plus podatek VAT ………………………………………………………….………………...zł 

Razem cena ofertowa cena brutto/netto wynosi ……………………………………………...zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….) 

2. Zadanie nr 1.2    Warsztaty z doradcą zawodowym dla 12 uczestników szkolenia: 

 indywidualne 6 godzin 

 grupowe 20 godzin 

Wartość ofertowa netto wynosi ................................................................................................zł 

Plus podatek VAT ………………………………………………………….………………...zł 

Razem cena ofertowa cena brutto/netto wynosi ……………………………………………...zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….) 

3. Zadanie nr 1.3    Usługa fryzjersko – kosmetyczna dla 12 uczestników szkolenia  
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Wartość ofertowa netto wynosi ................................................................................................zł 

Plus podatek VAT ………………………………………………………….………………...zł 

Razem cena ofertowa cena brutto/netto wynosi ……………………………………………...zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….) 

 

§ 6 

 

Ceny określone w załącznikach nr 1 i 2 do umowy nie mogą ulec zmianie przez okres trwania 

umowy. 

 

§ 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony dla:  

Zadanie nr 1.1 Szkolenie zawodowe pt. „Kucharz z obsługą imprez okolicznościowych” dla 

12 uczestników w wymiarze 160 godzin od …..………………. do dnia …………….……….. 

Zadanie nr 1.2 Warsztaty z doradcą zawodowym dla 12 uczestników szkolenia uczestników 

w wymiarze 20 godzin grupowych i 6 godzin indywidualnych od 

……………………….……. do dnia …………….……….. 

Zadanie nr 1.3 Usługa fryzjersko – kosmetyczna dla 12 uczestników szkolenia                                  

od ……………………….……. do dnia …………….……….. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku 

trzykrotnej reklamacji dotyczącej nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 8 

 

Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w 

przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.  
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§ 9 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.). 

 

 

§11 

 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów :  

1. Za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu szkolenia – 1 % 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  

2. Za nieprzestrzeganie terminów dostarczania do siedziby Zamawiającego dokumentów 

związanych z przedmiotem szkolenia – 10 % wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy  

 

§12 

 

 Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
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§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze 

stron oraz dla księgowości Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach. 

 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  

 

 

Otrzymują:  

1. Adresat  

2. A/a  

3. Księgowość Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach. 

 

 


