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Załącznik nr 4 – wzór umowy, 

UMOWA  - wzór 
 

 

zawarta w dniu …………. pomiędzy    Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchedniowie  ul. ……… (NIP …………,  
REGON …………………..  
reprezentowanym przez Dyrektora ……………………………………………….. 
a   …………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
z siedzibą w  ……………………………… działającym w oparciu o …………… 
………………………………… (NIP ………………. REGON………………….) 
reprezentowanym przez  ………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”.  
 

Umowa udzielona na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego 02/POKL/12 

§ 1  

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie : 

  Organizacji i przeprowadzenia warsztatów o tematyce:  

1. Umiejętność zarządzania czasem i kompunikacja, 

2. Gospodarowanie budżetem domowym, 

3. Aktywne poszukiwanie pracy, 

  dla 11 uczestników projektu systemowego Promocja integracji społecznej  pt. „Lepsza 

przyszłość zależy od nas”  realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Suchedniowie  i współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

2. Wykonawca przeprowadzi: 

   a)  Warsztat-„Umiejętność zarządzania czasem i kompunikacja”, wymiarze 10 godzin 

szkoleniowych (2 dni po 5 godzin, 1 godz=60 minut), nie wliczając przerw: 30 min obiadowa, 

2 x 15 min. Kawowe.  

 

  b) Warsztat-„Gospodarowanie budżetem domowym”, wymiarze 10 godzin szkoleniowych (2 

dni po 5 godzin, 1 godz=60 minut), nie wliczając przerw: 30 min obiadowa, 2 x 15 min. 

Kawowe.  
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c)  Warsztat-„Aktywne poszukiwanie pracy”, wymiarze 10 godzin szkoleniowych (2 dni po 5 

godzin, 1 godz=60 minut), nie wliczając przerw: 30 min obiadowa, 2 x 15 min. Kawowe. 

 

Zajęcia grupowe dla 11 osób odbywać się będą w 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……, zapewniające  warunki  uczestnikom  w oparciu o zasady BHP. Sale dydaktyczne 

powinny być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, 

ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, tablice szkolne lub magnetyczne 

 

3 . Wykonawca zapewni uczestnikom projektu: 

a) materiały dydaktyczne i biurowe konieczne do przeprowadzenia zajęć 

-notatnika min. 60 stron 

-długopisa, 

-teczka tekturowa,  

- materiały drukowane z zajęć- z każdego dnia szkolenia zestaw materiałów- razem 6 

kpl.  

Materiały promocyjne mają zawierać wymagane oznaczenie POKL, minimum w postaci 

naklejek na materiałach, w szczególności wymagane logotypy i zdanie „Warsztaty 

współfinansowane przez Unię Europejską w ra,mach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 Odbiór materiałów dydaktycznych i biurowych potwierdzony zostanie przez każdego 

uczestnika podpisaniem stosownego oświadczenia; 

 

b) catering tj. kawa, herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana),ciastka,  

c) obiad, w postaci minimum drugiego dania, 

Odbiór posiłków zostanie potwierdzony przez każdego uczestnika podpisaniem 

stosownego zaświadczenia. 

  

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazania MGOPS w Suchedniowie: 

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:  
 
-dziennika warsztau,  

-imiennej, podpisanej przez uczestników listy obecności, 

-imiennej, podpisanej przez uczestników listy odbioru materiałów szkoleniowcyh, 

 

- imiennej, podpisanej przez uczestników listy odbioru poczęstunku, 
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- imiennej, podpisanej przez uczestników listy odbioru zwrotu kosztu dojazdu, 

Rdodatkowo po zakończonej realizacji wszystkich warsztatów: 

-kserokopie wydanych wszystkich zaświadczeń o ukończonym cyklu warszttów, 

-listy odbioru wydanych zaświadczeń, 

-rejestru wydanych zaświadczeń, 

-1 kpl. materiałów szkoleniowych do archiwizacji.  
 
 
5.   Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za usługę, zobowiązany będzie do 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: 
- Nie zgłoszeniu się Uczestników na zajęciach;   
- Przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej nieobecności 
skierowanych osób bezrobotnych;  
- Innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy. 
 
 

§ 2 

 

1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2012r.  

2. Zamówienie będzie realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. 

Szczegółowe harmonogramy  realizacji, ustalony zostannie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, w sugerowanyvch przez  

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym terminach. 

 

§3 

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego 

wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę i wszelkie prace związane  z realizacją 

przedmiotu umowy, z zachowaniem należytej staranności, efektywnie oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującym prawem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

trudnościach w realizacji umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem 

oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 

personelu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wszystkich dokumentach 

obowiązujących w trakcie realizacji zamówienia informacji o współfinansowaniu przez 

Europejski Fundusz Społeczny, logotypu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 

logo Unii Europejskiej (wraz podpisem Europejski Fundusz Społeczny) zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 

ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania pomieszczeń, w których realizowane będą 

warsztaty poprzez wywieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub innego rodzaju informacji 

zawierającej treść o współfinansowaniu projektu  z Europejskiego Funduszu Społecznego 

zgodnie z w/w rozporządzeniami.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu 

projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia upoważnionym podmiotom 

przeprowadzenia     czynności kontrolnych lub audytowych, w tym dostępu do swojej 

siedziby i miejsca realizacji zamówienia.  

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązania wynikającego z tej umowy 

innej jednostce bez zgodny Zamawiającego.  

 

§ 4  

1. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego 

wykonania obowiązków wynikających z umowy.  

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia 

informacji udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej umowy.  

§5 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania przez wykonawcę postanowień 

umowy. Zamawiający, wyznaczając osobę uprawnioną, zastrzega sobie prawo uczestnictwa w 

doradztwie w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji programu.  

 

§ 6  

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Lepsza przyszłość zależy od nas”, którego 

realizatorem jest zamawiający, strony zobowiązane są do przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją przedmiotowego projektu oraz zamawiający ma prawo wglądu do 

dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym do dokumentów 

finansowych. 

 

§ 7 

Oferta wraz z załącznikami, którą wykonawca zobowiązany jest realizować, stanowią 

integralną część niniejszej umowy i jest wiążąca dla stron.   

 

 

§ 8 
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Wykonawca za właściwe wykonanie przedmiotu umowy otrzyma  na wskazany na piśmie 

rachunek bankowy  wynagrodzenie brutto za faktycznie zrealizowane godziny zajęć 

grupowych i indywidualnych konsultacji, zgodnie z ilością godzin przewidzianych  na 

poszczególne działania.  

 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto  za prowadzenie warsztatów  nie może przekroczyć 

kwoty:……....................PLN (słownie:……………………………………………….........).* 

 

a) Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę warsztatów wynosi: ………………….…. PLN 

(słownie:………………………………………………………..) 

 

2. Cena nie będzie ulegała waloryzacji w okresie trwania umowy. 

 

§ 9  

1. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu umowy wg rzeczywistego jej wykonania 

na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę oraz list obecności 

uczestników projektu na doradztwie dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający dokona przelewu kwoty objętej fakturą VAT/ rachunkiem na rachunek 

bankowy wykonawcy do 14 dni od dnia jej otrzymania, pod warunkiem posiadania na 

rachunku bankowym Zleceniodawcy środków finansowych na realizację projektu, w 

przeciwnym przypadku termin może zostać przedłużony. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 10% wartości zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 1% wartości zamówienia za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki zgłoszony przez Zamawiającego, 

c) w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia za nieprzestrzeganie zapisów 

umowy zawartych § 5 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

5.  W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości należności o uprzednio 

naliczone kary umowne określone w pkt. 3. 

7. W przypadku nie wykonania umowy w terminie określonym w § 2 Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji 

umowy. 
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8. Zamawiający zastrzega sobie, że zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wygasa, 

jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stanie się niemożliwe do wykonania w skutek 

okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 10  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za czynności wykonywane w 

ramach niniejszego zlecenia zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej, a także błędu i 

lekkomyślności.  

§ 11 

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy  

w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym 

instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 

zamówienie; 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń 

Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w 

szczególności w zakresie sprawozdawczości; 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

e) nastąpi konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie z następujących 

powodów: 

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących 

zamówienie; 

- niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków 

wynikających z powierzonych im zadań; 

- jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna  

z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np.  

rezygnacji). 

Zmiana jest możliwa jedynie na nowe osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie 

niższych niż zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie. 
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§ 12  

 W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony 

ustalają,  iż właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

W przypadku rażących zaniedbań przez jedną ze stron, umowa może być rozwiązana  

ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy m.in. Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 15 

 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej  

ze stron. 

 

 

 

 

 

  

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 


