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Załącznik 6 

UMOWA  -  WZÓR  

zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Gminą Nowe Ostrowy – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach,  

99 – 350 Ostrowy, Wołodrza 7 ,  

NIP: 775 23 56 341, 

reprezentowany przez 

Panią Bożenę Trzeciak  – Kierownika  

zwanym  dalej „Zamawiającym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………

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

Zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,                   

z  późn. zm.) 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych 

projektu systemowego PO KL 7.1.1 „Nowa szansa”. 

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany w   ................................ 

                                                                     (dokładny adres) 

 

§ 2 

 

1.  Szkolenie/kurs zostanie zrealizowane/y zgodnie z następującymi zasadami: 

    1) zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w ilości maksymalnie 7 godzin       

lekcyjnych dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiłek,  

    2) zajęcia nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 8:00, a kończyć później niż o  

godz. 20:00,  

3) przez pojęcie jednej godziny należy rozumieć godzinę lekcyjną (45 minut), przerwy na 

posiłek nie wlicza się do czasu trwania zajęć. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

niniejszej umowy oraz uczestnikom szkolenia/kursu w dniu pierwszych zajęć 

harmonogram szkolenia/kursu, zawierający w szczególności rozbicie na poszczególne dni, 

godziny i  bloki tematyczne wraz z podaniem nazwisk osób prowadzących poszczególne 

zajęcia. 

3.  Harmonogram, o którym  mowa w ust. 2 wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1.  Podstawą przyjęcia na szkolenie jest imienna lista osób skierowanych na zajęcia przez   

     Zamawiającego. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania na zajęcia innej ilości osób, niż  
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     podana w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

§ 4 

1.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z przyjętych 

standardów i zgodnie z postanowieniami umowy, 

2) przeprowadzenie zajęć w salach  na terenie gminy Nowe Ostrowy, 

3) zapewnienie specjalistów, sprzętu, materiałów i urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

4) przekazania kompletu  materiałów edukacyjnych Zamawiającemu, 

5) zapewnienie uczestnikom zajęć wyżywienia: tj. obiad (zupa, porcja mięsa, surówka, 

ziemniaki/kasza/ryż, kompot lub napój ), kawa, herbata, bułka słodka codziennie dla 

każdego uczestnika w dniu zajęć grupowych , 

6) pokryć koszty badań lekarskich uczestników szkolenia – zaświadczenie o zdolności do 

pracy w charakterze ogrodnika zieleni; 

7)  zabezpieczenie organizacji i przebiegu szkolenia, w szczególności : sal wykładowych 

i miejsc praktyk oraz utrzymanie ich w należytym stanie, 

8) przestrzeganie zasad systemu jakości, 

9) indywidualizacja kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów 

poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększania pomocy wobec osób mających 

trudności w procesie nauczania, 

10) prowadzenie pełnych list obecności na zajęciach oraz informowanie Zamawiającego o 

rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu lub nieobecności na szkoleniu Beneficjentów 

Ostatecznych w trakcie jego trwania  , 

11) zaprezentowanie  na pierwszych zajęciach szkoleniowych uczestnikom informacji o  

instytucjach  i zasadach współfinansowania projektu z udziałem środków EFS, 

12) zapewnienie Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz innym 

instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji 

dotyczącej wykonywania umowy, 

13) zgłaszanie Zamawiającemu na piśmie zmian organizacyjnych szkolenia oraz 

problemów dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

14) zapewnienie bieżącej obsługi szkoleniowej i wyspecjalizowanej kadry oraz personelu 

technicznego, 

15) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć a po zakończeniu 

dostarczyć płytę do Zamawiającego, 

16) stosowanie w całej prowadzonej dokumentacji emblematów PO KL oraz UE , 

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 ), 
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19)  przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć (wzór ankiety musi 

zostać zaakceptowany przez Zamawiającego),  

20)  ubezpieczenia na własny koszt uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków na czas trwania szkoleń oraz w drodze do i  z miejsca szkolenia, 

21)  zarejestrowanie w bazie www.inwestycjawkadry.pl szkoleń zawodowych 

stanowiących przedmiot umowy, 

22)  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, 

23)  prowadzenie i przechowywanie do dnia 31.12.2020 r. następującej dokumentacji  z 

przebiegu szkolenia: 

 - programu nauczania, 

 - kserokopii dzienników zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar  

godzin i tematy  zajęć, 

  - rejestru wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, 

  - materiałów szkoleniowych. 

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności (likwidacja, upadłość) 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu całości dokumentów 

związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

24)  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy określony w § 1 na 

własne ryzyko i odpowiedzialność.. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jednostki szkoleniowej w zakresie 

zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych przed rozstrzygnięciem postępowania. 

Ponadto: 

-  szkolenia muszą być przeprowadzone z trenerem. Nie dopuszcza się   prowadzenia zajęć 

drogą elektroniczną, metodą e-lerningu, w formie eksternistycznej itp, 

-  Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/y prowadzącą/e nadzór wewnętrzny nad 

realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym. 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu : 

    1) imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie,  

    2) kserokopii wydanych zaświadczeń  świadczących o ukończeniu szkolenia oraz rejestru 

tych zaświadczeń,  

    3) potwierdzenia odbioru cateringu, 

    4) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia, 

5) dzienników zajęć edukacyjnych, zawierające listę obecności uwzględniające podpisy 

uczestników szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, ewidencję odbioru 

wydanych uczestnikom materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, 

2.  Dokument, o którym mowa w pkt 1 – 5  Wykonawca przekaże w terminie 14 dni po 

zakończeniu całego szkolenia.  

http://www.inwestycjawkadry.pl/
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3. Wszelkie kserokopie przekazywanych Zamawiającemu dokumentów powinny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) kontroli zgodności realizacji zamówienia z niniejszą umową,  

2) wizytacji zajęć edukacyjnych w trakcie trwania szkolenia.  

 

§ 7 

1. Zamawiający po wykonaniu usługi i przedłożeniu pełnej dokumentacji dokona zapłaty  

przelewem na konto Wykonawcy……………………………………………………… w 

terminie 21 dni od dnia  otrzymania faktury.  

§ 8 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada środki na uiszczenie należności Wykonawcy 

przypadających z tytułu wykonanych zadań, co nie wyklucza możliwości przesunięć 

w terminach dokonywanych płatności za wykonane zadania, zgodnie z przekazywanymi 

przez Instytucję Pośredniczącą 2 Stopnia – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 

Zamawiającemu środków na realizację projektu.  

§ 9 

 W przypadku o którym mowa w § 8 zapłata następować będzie najpóźniej w terminie 14 

dni od dnia otrzymania środków na realizację projektu od Instytucji Pośredniczącej 2 

Stopnia. 

 

§ 10 

1. Wartość zawartej umowy wynosi: 

a) Część 1 – Zajęcia  z doradcą zawodowym dla 14 uczestników w tym 2 osoby 

niepełnosprawne  w wymiarze 30 godzin (lekcyjnych)  zajęć grupowych oraz 70 godzin 

(lekcyjnych) zajęć indywidualnych (14 uczestników x 5 godzin lekcyjnych dla każdego 

uczestnika).  

 

        cena netto .....................................zł 

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

         cena brutto ………..……………………...…...zł 

(słownie zł:…………………….……………………… ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………) 
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b) Część 2 - Zajęcia z psychologiem dla 14 uczestników w tym 2 osoby niepełnosprawne  w 

wymiarze 30 godzin (lekcyjnych) zajęć grupowych oraz 70 godzin (lekcyjnych) zajęć 

indywidualnych (14 uczestników x 5 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika).  

         

         cena netto .....................................zł 

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

         cena brutto ………..……………………...…...zł 

(słownie zł:…………………….……………………… ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………) 

c) Część 3 – Szkolenie zawodowe  „Ogrodnik terenów zieleni” w wymiarze 100 godzin 

(lekcyjnych) grupowych z czego 23 godzin (lekcyjne) stanowi teoria a 77 godzin (lekcyjnych) 

praktyka dla 11 uczestników w tym 1 osoba niepełnosprawna . 

 

cena netto .....................................zł 

podatek VAT .........……………………...zł 

cena brutto ………..………………...…...zł 

(słownie zł:…………………….……………………… ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………) 

d)Część 4 – Kurs  „Podstaw obsługi komputera i poruszanie się po Internecie” dla 13 

uczestników w tym 2 osoby niepełnosprawne  w wymiarze 45 godzin (lekcyjnych) zajęć 

grupowych  

cena netto .....................................zł 

podatek VAT .........……………………...zł 

cena brutto ………..………………...…...zł 

(słownie zł:…………………….…………………………………………………………… 

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

2. Łącznie wartość zawartej umowy wynosi: 

Wartość netto .....................................zł 

podatek VAT .........……………………...zł 

Wartość brutto ………..………………...…...zł 
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(słownie zł:…………………….…………………………………………………………… 

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

 

§ 11 

 

Ceny określone w załączniku  nr …. (tj. formularzu ofertowym)  do umowy nie mogą ulec 

zmianie przez okres trwania umowy. 

§ 12 

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony dla: 

 

a) Części 1 – Zajęcia  z doradcą zawodowym dla 14 uczestników  

      od  dnia ..................................................... do dnia ................................................................ 

 

 

b) Części 2 - Zajęcia z psychologiem dla 14 uczestników  

      od  dnia ..................................................... do dnia ............................................................... 

 

 

c)  Części 3 – Szkolenie zawodowe  „Ogrodnik terenów zieleni”  

       od  dnia ..................................................... do dnia .............................................................. 

 

 

d) Części 4 – Kurs  „Podstaw obsługi komputera i poruszanie się po Internecie”                    

od  dnia ..................................................... do dnia ................................................... 

 

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

trzykrotnej reklamacji dotyczącej nienależytego wykonania umowy. 

 

 

§ 13 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne z następujących tytułów :  

a) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu szkolenia – 1 % wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy;  
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b) za nieprzestrzeganie terminów dostarczania do siedziby Zamawiającego dokumentów 

związanych z przedmiotem szkolenia – 10 % wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

§ 14 

 

1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.  

2. O stwierdzeniu nieprawidłowości i uchybień w trakcie realizacji szkolenia, Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.  

3. Za rażące naruszenie warunków niniejszej umowy uważa się w szczególności:  

   1) niedotrzymanie terminu realizacji szkolenia,  

   2) zatrudnienie przy realizacji niniejszej umowy kadry niezdolnej do  przeprowadzenia 

szkolenia, 

   3) niezrealizowanie programu szkolenia, 

   4) pobieranie opłat od uczestników szkolenia,  

 5) niedotrzymanie terminów dostarczenia dokumentacji szkolenia, o której mowa w 

niniejszej umowie,  

   6) nieprowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w niniejszej 

umowie.  

4. Rozwiązanie niniejszej umowy z powodu rażącego naruszenia jej warunków zwalania 

Zamawiającego z obowiązku uregulowania należności za przeprowadzone szkolenie.  

 

§ 15 

 

1. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki 

podatku VAT. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone 

protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron.  

 

§ 17 

 

1.Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, przekazanych 

w ramach niniejszej umowy, wyłącznie w zakresie i dla celów związanych z realizacją 

umowy. 

2. Dane osobowe przekazane Wykonawcy będą zawierały imiona, nazwiska oraz adresy 

zamieszkania klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych 
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o których mowa w ust. 1 z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

 

§ 18 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu 

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

 

§ 19 

 

Ewentualne spory powstałe na tle  wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

§ 20 

 

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 

 

          


