Projekt „Energia Kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego
Nr ZS/4415/61/2014/RK

UMOWA – WZÓR
zawarta w dniu …………………. w Kłobucku, pomiędzy:
Zespołem

Szkół

nr

1

im.

Jana

Kilińskiego

z

siedzibą

w

Kłobucku,

przy ul. Zamkowej 6 posiadającym nr NIP: 574-10-07-280, REGON 000708064 w imieniu
którego występują:
………………………………………
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a ………………………………………………………………… zam. ………………………………………………………………….
posiadającą/ym

nr

NIP/PESEL

………………….,

zwanym

w

dalszej

części

umowy

„Wykonawcą”.
zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK zawiera się umowę
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić warsztaty
z przedsiębiorczości w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 30 uczestników projektu
(3 grupy po 10 osób) pn. „Energia kompetencji” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy będzie świadczona od poniedziałku do
soboty jako zajęcia pozalekcyjne. W dni nauki zajęcia będą mogły odbywać się w
przerwach między poszczególnymi zajęciami wynikającymi z planu zajęć oraz przed
zajęciami lekcyjnymi i po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu.
3. Usługa świadczona będzie w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, ul. Zamkowa 6,
42-100 Kłobuck.
§2
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą (której
formularz stanowi
załącznik do niniejszej umowy) wynosi
maksymalnie:
………………………………………………… złotych brutto (słownie: ……………………………………. zł)
w tym cena brutto za 1 godzinę zajęć wynosi : ………………………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… zł)
2. Zapłata wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji zadania stanowić będzie iloczyn
zrealizowanej liczby godzin zajęć i stawki jednostkowej za godzinę zajęć podanej
w ofercie. Po zrealizowaniu przez Wykonawcę usługi, zostanie sporządzony przez
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3.

4.
5.
6.
7.

Zamawiającego i podpisany przez Wykonawcę częściowy protokół odbioru. Podpisanie
bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą
do wystawienia rachunku/faktury za wykonanie usługi.
Stawka jednostkowa za godzinę zajęć obejmuje wszystkie koszty niezbędne do jej
przeprowadzenia, między innymi: składki zdrowotne, składki emerytalno – rentowe
w częściach obciążających Zamawiającego i Wykonawcę (jeśli dotyczy), podatki i inne
składniki wynikające z przepisów prawa.
W przypadku zmiany wysokości składek ZUS lub podatku przez ustawodawcę
w okresie realizacji zamówienia, zmianie ulegnie kwota netto wypłacana Wykonawcy.
Kwota brutto pozostaje bez zmian w okresie realizacji umowy.
Wykonawca po wykonaniu usługi w oparciu o podpisany protokół, o którym mowa
w ust. 2 wystawi rachunek/fakturę na: Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego,
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6, NIP: 574-10-07-280.
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego
rachunku /faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§3
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają, że umowa zostanie zrealizowana miesiącach: wrzesień – grudzień
2014r.
2. Szczegółowy termin świadczenia usługi w ramach okresu wskazanego w ust. 1 określać
będzie harmonogram świadczenia usług uzgodniony z Koordynatorem projektu.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością;
2) opracowanie programu zajęć;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem usługi tj. dziennika zajęć;
4) sprawdzanie listy obecności na każdych zajęciach;
5) gromadzenie wytworów pracy uczestników/uczestniczek zajęć;
6) przekazywanie
dokumentacji
powstałej
w
wyniku
realizacji
projektu
Zamawiającemu;
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uczniów w czasie trwania zajęć;
8) stosowanie odpowiednich logotypów podczas prowadzenia zajęć oraz tworzenie
dokumentacji związanej z realizacja Projektu;
9) odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w danej placówce szkolnictwa
zawodowego;
10) dyspozycyjność Wykonawcy w zakresie dostosowania godzin przeprowadzanych
form wsparcia projektu do planów zajęć uczennic/uczniów;
11) utrzymywanie stałego kontaktu z Koordynatorem projektu;
12) sporządzanie miesięcznej karty czasu pracy na rzecz projektu oraz ewentualnie
ewidencji godzin pracy i przekazywanie ich do akceptacji Koordynatorowi Projektu;
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13) ustalenie
Harmonogramu
świadczenia
usług
oraz
uzyskania
akceptacji
Koordynatora Projektu, w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
14) informowanie o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na
realizację zadań do których jest zobowiązany;
15) informowanie w trybie pilnym o wszelkich zmianach związanych ze zmianami
w realizacji form wsparcia, w tym o przesunięciach godzin zajęć oraz ewentualnym
odwoływaniu zajęć.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) zapewnienie pomieszczeń i sprzętu koniecznego do realizacji zamówienia.
2) zapewnienie pomocy dydaktycznych przewidzianych w Projekcie.
3) udostępnienie materiałów promocyjnych, dotyczących Projektu.
4) zapewnienie pomocy w organizacji zajęć.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji
uczestników zajęć.
§5
ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane
w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za odstąpienie od
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a kara o której
mowa w ust. 1 pkt 2 nie będzie naliczana.
4. Jeżeli Wykonawca w sposób rażący nie będzie wywiązywał się z wymagań określonych
w Zapytaniu ofertowym oraz niniejszej umowie Zamawiający odstąpi od umowy ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczy karę
umowną, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem
stron za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tygodnia.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do
wykorzystania danych osobowych uczestników tylko w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe uczestników biorących udział
w szkoleniu.
3. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników
szkolenia, powierzenie nastąpi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej, a szczegółowe warunki
zostaną określone w umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§7
ZMIANY W POSTANOWIENIACH UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynikać będzie ze zmian
przepisów prawa, w oparciu o które realizowana będzie umowa, wystąpienia siły
wyższej oraz zmian funkcjonalno – organizacyjnych u Zamawiającego.
W razie zmiany przepisów prawa mających zastosowanie do umowy, jej
postanowienia z nimi sprzeczne tracą ważność zaś w ich miejsce będą miały
zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa.
§8
SPORY
Spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§9
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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