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/Projekt umowy/ 
 

 UMOWA Nr …. ……..  
 
zawarta w dniu………. .............. 2016 r. w Bytomiu 
pomiędzy: 
……………………………….. 
reprezentowanym przez  
 
…................................... 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w: ................................... 
reprezentowanym przez: .............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
wyłonionym w ramach zapytania ofertowego pt: „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI 
W RAMACH PROJEKTU„UCZEŃ W CENTRUM UWAGI – BYTOMSKI KLUCZ DO SUKCESU” 
 realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego” 
 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usługi szkoleniowej obejmującej prowadzenie 
szkolenia  pt: „……………………………………….”  
w wymiarze ………………………..h  
w terminie: od …………..do……..r. w ramach projektu pt. „Uczeń w centrum uwagi – 
bytomski klucz do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego” 

2. Dokładne godziny prowadzenia usługi szkoleniowej zostaną ustalone z dyrektorem 
………………. 

3. Na całość zamówienia złoży się 90 godzin szkoleniowych (45 min) oraz: 

a) opracowanie programu dla prowadzonych zajęć wymienionych w  ust.1 w terminie do 10 dni 
od dnia zawarcia umowy, 

b) opracowanie i przekazanie osobom uczestniczącym w warsztatach i szkoleniach materiałów 
szkoleniowych najpóźniej w dniu szkolenia, 

c) prowadzenie pełnej dokumentacji procesu szkoleniowego, tj. dziennika zajęć i list obecności 
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d) wydania uczestnikom szkolenia zaświadczeń z odbytych zajęć z opisem nabytych 
umiejętności, 

e) przeprowadzenia imiennego pre-testu oraz post-testu oraz zestawienia zbiorczego z 
wynikami obu badań. 

f) Efektem szkolenia ma być  baza 5 kursówe-learningowy.  
  

4. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić usługę szkoleniową wymienioną w następujących 
szkołach:  

a) Gimnazjum nr 2; pl. Klasztorny 2, 41-902 Bytom  

b) Gimnazjum nr 4; ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom 

c) II Liceum Ogólnokształcące; ul. Żeromskiego 46, 41-902 Bytom  

d) VII Liceum Ogólnokształcące; ul. Webera 6, 41-902 Bytom  

e) Technikum nr 5; ul. Webera 6, 41-902 Bytom  

5. W związku z zapisami zawartymi w  Zasadach finansowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,stanowiącymi, iż łączne 
zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 
godz. miesięcznie. Wykonawca przedstawia w załączniku nr 1 do niniejszej umowy 
oświadczenie w tym zakresie.  

 
 

§ 2. 
 

1. Termin realizacji umowy: od daty podpisania umowy  do dnia ……………..2017r. 
 

 
§ 3. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy - zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  
a)  za jedną godzinę szkoleniową - ………. zł brutto, 
b) za całość zamówienia - …………… zł brutto (słownie: ……………………………). 
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu 
realizacji niniejszej umowy, a także koszty zaliczek na należności publicznoprawne, jakie w 
związku obowiązującymi przepisami zobowiązany będzie ponieść Zamawiający. 

2. Płatność za fakturę/rachunek zostanie zrealizowana przelewem na wskazany przez 
Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania i zaakceptowania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia 
faktury/rachunku będzie prawidłowo wypisany i dostarczony do siedziby Zamawiającego 
dziennik zajęć, lista obecności wraz z zaświadczeniami dla osób uczestniczących w formach 
wsparcia. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy,  

w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
utworów i produktów powstałych w związku z jej wykonywaniem. 

5. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w pkt. 1 
nie ulegnie zmianie (w takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury 
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zgodnie z ceną brutto podaną w formularzu cenowym). Natomiast w przypadku obniżenia 
stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 ulegnie stosownemu 
obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie 
zawarcia umowy zamówienia stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
7. Termin wypłaty wynagrodzenia będzie uwarunkowany napływem transz dofinansowania 

wypłacanych przez  Bak Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i z tytułu ewentualnego 
opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca nie będzie rościł prawa do naliczania 
odsetek ustawowych za zwłokę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest w 85% współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 4, 
 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, jaką 
można oczekiwać od profesjonalisty świadczącego usługi stanowiące przedmiot umowy. 

2. Przedmiot umowy winien być wykonywany zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności do 

informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej 
realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego  
z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy poprzez osoby wskazane  
w złożonej ofercie. 

5. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia osoby posiadające kwalifikacje  
i doświadczenie oraz spełniające wymagania nie mniejsze niż określone w warunkach 
udziału w postępowaniu. 

6. Zmiana osoby wskazanej w pkt. 4 jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w przypadku 
wystąpienia okoliczności określonych w § 6 ust. 2 i na warunkach w nim wskazanych. 

 
§ 5. 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje podstawowe obowiązki 

określone w umowie w tym w szczególności określone w §1  Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od umowy lub jej części po uprzednim jednorazowym pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia naruszeń w dodatkowym terminie 7 dni.  

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach  
i wysokości:  
 za każde niestawiennictwo się w godzinach ustalonych z Zamawiającym lub 

wskazanych przez Zamawiającego– 100,00 zł za każdą godzinę nieobecności; 
 w przypadku naruszeń innych postanowień umowy w wysokości 200,00 złotych za 

każde stwierdzone naruszenie; 
 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – 20% maksymalnego całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 3 umowy; 

 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcy – 20% maksymalnego 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy. 

4. Zamawiający może potracić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 

ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 5. 
 
 

1. W związku ze sposobem realizacji zamówienia, Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych uczestników i uczestniczek projektu na warunkach 
opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu udzielenia 
wsparcia, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości oraz innych niezbędnych, 
wymaganych projektem działań w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie 
zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 
883, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024). 

4. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz w rozporządzeniu, o których mowa w ust. 3. 

5. Do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy mogą być dopuszczeni 
jedynie Wykonawca i pracownicy Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych. 

6. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia 
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu, wszelkich czynnościach z 
własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w 
szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 
państwowymi, policją lub przed sądem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na każde żądanie, informacji na 
temat przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w 
szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia 
przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone 
dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak 
niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz 
zabezpieczenia danych osobowych. 

9. W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę wiadomości o rażącym naruszeniu przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych, z rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, lub z niniejszej umowy, 
Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy, dokonanie niezapowiedzianej kontroli. 

10. Zleceniobiorca jest obowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku 
przeprowadzonych przez Zleceniodawcę lub inne instytucje upoważnione do kontroli na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 6. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Dopuszcza się zmianę osoby wskazanej w ofercie jedynie w formie pisemnej w przypadkach 

wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za 
pisemną zgodą Zleceniodawcy. 
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§ 7. 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod  rozstrzygnięcie 
sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach: po jednym dla Zamawiającego i dla 
Wykonawcy. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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ZAŁACZNIK NR 1 
 DO UMOWY Nr …. ……..  

 
 
 
 

 
Oświadczenie 

osoby zatrudnionej lub zatrudnianej jako personel projektu dotyczące zaangażowania 

w realizację zadań zawodowych  

 
 
 
 
zawartej w dniu………. .............. 2016 r. w …………… 
pomiędzy: …………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
 
…................................... 
 
a 
...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w: ................................... 
reprezentowanym przez: .............................................................................................................. 
 
 
 

OŚWIADCZAM, iż moje miesięczne* zaangażowanie w realizację zadań zawodowych nie 
przekracza 276 godzin. 

Jednocześnie oświadczam, iż moje miesięczne zaangażowanie zawodowe wynosi: 

a) praca etatowa:……………………godzin/miesięcznie 

b) zaangażowanie w ramach innych projektów: 

1)............................................................................................................................................... 
(nazwa projektu, program operacyjny, priorytet, nr działania) 

a. forma zatrudnienia w projekcie (stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny) 

........................................................................................................................................... 

b. pełniona funkcja / zadania realizowane w ramach projektu 

........................................................................................................................................... 
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c. wymiar czasu pracy / miesięczna liczba godzin zaangażowania w realizację zadań w ramach 
projektu ...................................................................................................... 

 

 

2)................................................................................................................................................... 
(nazwa projektu, program operacyjny, priorytet, nr działania) 

a. forma zatrudnienia w projekcie (stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny) 

........................................................................................................................................... 

b. pełniona funkcja / zadania realizowane w ramach projektu 

........................................................................................................................................... 

 

c. wymiar czasu pracy / miesięczna liczba godzin zaangażowania w realizację zadań w ramach 
projektu ...................................................................................................... 

 

........................................................................... 
data, podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 
 

 
*dotyczy miesięcy, w których Wykonawca świadczy usługi w ramach projektu  


