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Załącznik Nr 3 

BOE.2261.RPO.01.2017 
 

/Projekt umowy/ 
 

 UMOWA Nr …. ……..  
 
zawarta w dniu………............... 2017 r. w Bytomiu 
pomiędzy: 
Bytomskim Ośrodkiem Edukacji, ul. Żeromskiego 42, 41-902 Bytom 
reprezentowanym przez: 
…................................... 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
............................................................................................................................................... 
z siedzibą w: ............................................................... 
reprezentowanym przez: ............................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
 
wyłonionym - wyłonionym w ramach zapytania ofertowego pt Usługi edukacyjne obejmujące 
przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów i uczennic Gimnazjum  
Nr 2 w Bytomiu  w ramach projektu „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do 
sukcesu” 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej 
prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów i uczennic Gimnazjum 
nr 2 w Bytomiu w  ramach części………o nazwie: ……………… ………. w terminie 
od …... do 19 czerwca 2017 r.  

2. Zajęcia będą realizowane w ramach projektu „Uczeń w centrum uwagi – bytomski 
klucz do sukcesu” zwanego dalej projektem, 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 . 

3. Jednostkowy czas trwania godziny zajęć dla dzieci zgodnie z § 13 ust 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487): godzina 
zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut. 
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4. Dokładne godziny prowadzenia zajęć zostaną ustalone ze Szkolnym Koordynatorem 
Projektu (zajęcia będą odbywać się przed lub po obowiązkowych lekcjach  
w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły). 

5. Na całość zamówienia złoży się …….. godzin lekcyjnych przeprowadzonych zgodnie  
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 

a) opracowania programu dla prowadzonych zajęć w terminie do 14 dni od dnia 
zawarcia umowy i przedstawienia do akceptacji Szkolnemu Koordynatorowi Projektu, 

b) opracowania „testu wejścia” oraz „testu wyjścia” badających wiedzę i umiejętności 
uczniów, 

c) prowadzenia pełnej dokumentacji procesu dydaktycznego, tj. dziennika zajęć dla 
każdej grupy, zestawień frekwencyjnych dla każdej grupy, Indywidualnych Kart 
Obserwacji uczniów/uczennic, badania przyrostu wiedzy i umiejętności 
uczniów/uczennic w oparciu o analizy porównawcze indywidualnych wyników 
uczniów uzyskanych podczas „testu wejścia” oraz „testu wyjścia”, 

d) osiągnięcia celu zajęć, tj. podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów  
i uczennic w toku zajęć, 

e) prowadzenia zajęć będących przedmiotem zamówienia zgodnie z przedstawionym 
mu harmonogramem.  

 
§ 2 

 
1. Wykonawca (osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, 

zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczniów  
i uczennic Gimnazjum nr 2 w Bytomiu część …….... - ……, którą jest 
……………………………………………….; zwana dalej osobą wyznaczoną do realizacji 
przedmiotu umowy) będzie wykonywał przedmiot umowy osobiście. 

2. Powierzenie wykonania umowy osobie trzeciej (dokonanie zmiany osoby wyznaczonej 
do realizacji przedmiotu umowy) jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku  choroby 
lub innej okoliczności uniemożliwiającej Wykonawcy (osobie wyznaczonej do realizacji 
przedmiotu umowy) wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. 

3. Zamawiający może zażądać dokonania zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę  
do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  

4. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, a także osoby,  
o których mowa w ust. 2 i 3, musza spełniać wymagania określone przez 
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia publicznego na 
świadczenie usługi edukacyjnej. W przypadku, gdy na etapie postępowania o 
udzielenie nin. zamówienia uzyskano punkty w kryterium doświadczenie osoba 
wskazana na zastępstwo musi posiadać doświadczenie, które pozwalałoby na 
uzyskanie takiej samej lub wyższej ilości punktów.  

5. Strony ustalają następujące dane kontaktowe obowiązujące w trakcie realizacji 
postanowień umownych: 

a) ze strony Zamawiającego: p. ……………………, tel.: ……………...., email: 
………………, a w razie jej nieobecności osoba ja zastępująca, 

b) ze strony Wykonawcy: p .………….…………, tel.: ……………...., email: …………………. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą 
starannością, terminowo, profesjonalnie - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 



                                         Projekt „Uczeń w centrum uwagi – bytomski klucz do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującymi w odniesieniu do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

2. Wykonawca oświadcza, że (osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu umowy) posiada kwalifikacje, wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne 
do wykonania zlecenia, a jej stan zdrowia pozwala na wywiązanie się z podjętego 
zobowiązania. 

3. Odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykonania przedmiotu umowy ponosi 
Wykonawca. 

 
§ 4 

 
1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku na terenie Gimnazjum nr 2, 41-902 

Bytom, Pl. Klasztorny 2. 

2. Wykonawca będzie realizował zajęcia w pomieszczeniach i obiektach pozostających  
w dyspozycji szkół, do których uczęszczają uczniowie będący uczestnikami projektu. 

3. Koszty eksploatacji sal wykładowych pokrywa Zamawiający. 

4. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Zamawiającego na udział  
w zajęciach w każdym czasie, w celu przeprowadzenia ewaluacji realizacji projektu. 

§ 5 
 

1. Cena brutto za jedną godzinę lekcyjną wynosi: …..… zł. (słownie brutto: ……………. zł.). 

2. Za prawidłowo i bez zastrzeżeń wykonaną usługę określoną w niniejszej umowie 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości: ………….……. zł. 
(słownie brutto: ……..……………………………………………………..…………). 

3. Niniejsza umowa będzie realizowana od dnia zawarcia umowy do 19 czerwca 2017 r. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy.  Od kwoty wynagrodzenia 
brutto za wykonany przedmiot umowy w przypadku osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej zostanie potrącona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki z tytułu 
ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na każdą z części zamówienia osobno. 

6. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek na: Gmina Bytom, Parkowa 2, NIP: 626 298 85 
82, REGON 276255269 / Bytomski Ośrodek Edukacji, ul. Żeromskiego 42, 41-902 
Bytom.  

7. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek z terminem płatności 14 dni, płatną przelewem na 
konto ……………………………………………, z zastrzeżeniem ust.8. 

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

9. Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy dokonana zostanie po uprzednim przekazaniu przez Instytucję 
Pośredniczącą środków finansowych służących sfinansowaniu tej umowy. Jeżeli 
nastąpią opóźnienia ze strony Instytucji Pośredniczącej w przekazaniu transzy środków 
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na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
dokonania płatności w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu środków.  

§ 6 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach również w przypadku gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn 
mimo wezwania  Zamawiającego, 

b) Wykonawca mimo uprzedniego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji 
warunków umowy nie wykonuje czynności zgodnie z warunkami umownymi. 

4. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie i zawierać 
uzasadnienie.   

§ 7 
 

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

1. 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. 

2. 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). 

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

4. 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. 

5. 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 
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przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących 
ochrony danych osobowych. 

6. 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. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego 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, 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli. 

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

§ 8 
 

1.    W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy Wykonawca z chwilą 
przekazania Zamawiającemu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe  
do wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, na 
następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie (niezależnie od ilości egzemplarzy) 
każdą techniką znaną w momencie przeniesienia praw, w tym technikami 
poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, plastycznymi, informatycznymi, 
fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci Internet, 
c) rozpowszechnianie w całości lub części, w tym w sieci Internet, 
d) dokonywanie zmian i modyfikacji, 
e) wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach jako element samodzielny, bądź część 

składowa innych dokumentów, 
f) samodzielne przekazywanie podmiotom trzecim w dowolnej formie oraz dowolnej ilości 

egzemplarzy i w dowolnym celu, 
g) publikowanie jako publikacja samodzielna lub jako część składowa dowolnej publikacji. 

2.   Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy: 
a) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 umowy,  za 

odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron, z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

a) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 2 umowy,   
w przypadku nieosiągnięcia przez uczniów przyrostu wiedzy badanego poprzez 
analizę porównawczą wyników uzyskanych w „teście wejścia” oraz „teście wyjścia”. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych -  do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

3. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do 
zapłaty Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie 
potraconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 
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§ 10 

 
i. Strony postanawiają, że przedmiot umowy – zgodnie z treścią oferty Wykonawcy- 

zostanie wykonany z udziałem podwykonawcy - ……………………. w zakresie 
…………………………………………………………………………………………………..…… 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

§ 11 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego  

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. 

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po jednym dla 
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 
  
    
 
Zamawiający:                                                          Wykonawca: 
 
 
 
 
Integralną częścią do niniejszej umowy są : 
Zapytanie ofertowe  
Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 1  do umowy 
 
 

Oświadczenie dla Zamawiającego  
 
 
Bytom, dnia .................................... 
 
Imię i nazwisko: ........................................................... 
..................................................................................... 
Miejsce zamieszkania: ................................................ 
..................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia: ........................................... 
NIP: ............................................................................. 
PESEL: ......................................................................... 
Oświadczam, że jestem: 

1. emerytem / rencistą, 
2. bezrobotny (niepracujący), 
3. pracuję w pełnym wymiarze etatu w ........................................................................... 

......................................................................................................................................, 
4. pracuję w niepełnym wymiarze etatu w ....................................................................... 

.......................................................................................................................................,   
a moje wynagrodzenie z tytułu umowy o prace jest wyższe lub równe / niższe* niż 2 000,00 
brutto**  

5. wykonuję umowę zlecenie (w innym zakładzie) i z tego tytułu są odprowadzane / nie są 
odprowadzane* składki na ubezpieczenie społeczne, 

6. jestem uczniem/studentem, 
7. prowadzę działalność gospodarczą i odprowadzam / nie odprowadzam z tego tytułu składki 

na ubezpieczenie społeczne, 
8. Nie wnoszę o objęcie mnie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi. 

 
W przypadku każdorazowej zmiany wymienionych wyżej danych zobowiązuję się do niezwłocznego 
pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy. 
 
………………………...................................... 

podpis 
*niepotrzebne skreślić 
** kwota 2 000,00 zł w 2017 r. 

 
 
 
 


