Projekt „Aktywna integracja drogą do sukcesu zawodowego” realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim
pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Postępowanie nr 1/AIDDSZ/2018
Załącznik nr 6
UMOWA (wzór)
NR ……….
Zawarta dnia ………….. 2018 r. w ……………… pomiędzy:
…………………………..………….
reprezentowanym przez:
……………………………………..,
zwaną dalszej części Umowy ZLECENIODAWCĄ
a
……………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………….
zwanym w dalszej części Umowy ZLECENIOBIORCĄ
o treści następującej:
§1
Zleceniodawca oświadcza, iż jest Beneficjentem Projektu partnerskiego
Aktywna integracja drogą do sukcesu zawodowego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1.

2.
3.
1.
2.
3.

§2
Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu dla uczestników projektu
„Aktywna integracja drogą do sukcesu zawodowego ” zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowej
charakterystyce przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert w
postępowaniu nr 1/AIDDSZ/2018
Zadania 1:
1. Spawanie metodą TIG
Zadanie 2:
1. Magazynier z programem magazynowym z obsługą kasy fiskalnej i wózka jezdniowego
2. Malarz-tapeciarz + uprawnienia elektryczne SEP do 1kV
3. Projektowanie i aranżacja ogrodów
Kurs/szkolenie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Miejscem realizacji zajęć będzie: ………………………………………………………………………….
§3
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i warunki do należytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonując przedmiot Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego, starannego
i profesjonalnego wykonania zlecenia według zaleceń i wskazówek oraz w sposób określony przez
Zleceniodawcę w dokumentacji z postępowania nr 1/AIDDSZ/2018
Zleceniobiorca
nie
może
powierzyć
innej
osobie
wykonania
czynności
określonych
w § 2 niniejszej Umowy, bez zgody Zleceniodawcy.
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4.

5.

6.

Zleceniobiorca
jest
zobowiązany
informować
wyznaczonego
pracownika
Zleceniodawcy
o wszelkich przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy, a także
o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy.
Zleceniobiorca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej ustaniu,
zachowa
pełną
poufność
w
stosunku
do
wszelkich
informacji
wynikających
z tej Umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać
praw osób trzecich i obowiązującego prawa.
Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji postanowień niniejszej umowy są:
1) Ze strony Zleceniodawcy: ……………………………e-mail: ………………………………
2) Ze strony Zleceniobiorcy: ……………………………e-mail: ………………………………

§4
1. Zleceniobiorca, zgodnie z wymogami szczegółowej charakterystyki przedmiotu zamówienia zobowiązuje
się do:
1) zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. ………………………………… dla ……... osób;
2) przygotowania i przedstawienia harmonogramu zajęć wg wzoru Zleceniodawcy najpóźniej w dniu
podpisania umowy;
3) zakupienia i przekazania uczestnikom projektu na własność materiałów szkoleniowych/do zajęć
praktycznych ;
4) zapewnienia uczestnikom projektu wyżywienia;
5) zapewnienia sali szkoleniowej/pracowni do zajęć praktycznych wyposażonych w niezbędny sprzęt
i urządzenia zapewniające realizację programu szkolenia/kusu oraz bezpieczne i higieniczne
warunki, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych i niezbędnych środków czystości;
6) sfinansowania egzaminów zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowej charakterystyce
przedmiotu zamówienia;
7) wydania uczestnikom zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia/kursu;
8) prowadzenia i bieżącego uzupełniania dokumentacji szkoleniowej przygotowanej
i przekazanej przez Zleceniodawcę w tym:
a) listy obecności, listy odbioru materiałów szkoleniowych/poczęstunku
b) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej na zakończenie realizacji kursu/szkolenia;
c) wydania zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia;
d) innej niezbędnej do udokumentowania zajęć dokumentacji zgodnej z wzorami
przekazanymi przez Zleceniodawcę,
10) zapewnienia opieki, informowanie Zleceniodawcę o długotrwałych nieobecnościach uczestników;
11) przekazania Zleceniodawcy uzupełnionej dokumentacji najpóźniej 10 dni po wykonaniu
przedmiotu umowy.
1.

2.
3.
4.

1.

1.

§5
Za wykonanie czynności określonych w §2 umowy Zleceniodawca zobowiązuje się wypłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie
w
wysokości
brutto
…………………………………………….….
zł
(słownie:
…………………………………………………………………..).
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana na podstawie FV/Rachunku wystawionego
przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia do Zleceniodawcy wraz z innymi
dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie czynności
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.
Zleceniodawca dopuszcza możliwość udzielenia Zleceniobiorcy zamówień uzupełniających zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego w § 2 w wysokości nieprzekraczającej 50% jego
wartości.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas od ……………….. do ………………………
§7
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za:
a) opóźnienia w wykonywaniu zadań objętych umową z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
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b) odstąpienie lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy
w wysokości 500,00 zł,
c) stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
w przypadku trzykrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu usług
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 Umowy ,
d) Zleceniodawca może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Zleceniobiorcy,
e) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego jeżeli powstałe szkody
będą wyższe od nałożonych kar umownych.
W razie opóźnienia w wykonaniu usługi Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni bez
wyznaczenia terminu dodatkowego.
§8
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy tj:
a) zmianą
powszechnie
obowiązujących
przepisów
prawa
lub
wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w taki
zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego
stanu prawnego lub faktycznego,
b) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej
staranności, a które uniemożliwia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.
W przypadku wystąpienia siły wyższej Zleceniobiorca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w
celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych,
powstałego na skutek działania siły wyższej,
c) zmianą wniosku o dofinansowanie projektu” zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą w
zakresie, w jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.
d) rezygnacją z uczestnictwa w kierowanych na kurs/szkolenie osób,
e) zmian zapisanych w zaproszeniu do składania ofert.

§9
Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy
przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu kierowanych na szkolenie/kurs, w zakresie
określonym w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przed przekazaniem
danych Zleceniobiorcy.
§ 10
Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być sfinansowany ze środków pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej, college medyczny zastrzega sobie możliwość ograniczenia jego zakresu, jeżeli z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego wysokość środków na sfinansowanie zamówienia zostanie zmniejszona. W
przypadku zmniejszenia zakresu usług będących przedmiotem umowy Zleceniobiorca zrzeka się dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem zakresu umowy.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
Zleceniodawcy.
3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Integralną część Umowy stanowi Zaproszenie do składania ofert oraz Załącznik nr 1 do zaproszenia w
prowadzonym postępowaniu nr 1/AIDDSZ/2018
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