
 
 

 
 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy z Wykonawcą. 
 

UMOWA  NR2/ PSONI/2019 
zawarta w dniu …………………….………… 

 w  Stargardzie 
 
pomiędzy : 
………….  z siedzibą w …………………………………………………….,  
NIP: ……………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem:…………………………..……., zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
a  
…………………………………………… z siedzibą w 
…………………………………………………….,  
NIP:  ……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym/ną przez …………………………………………../wykonującym zlecenie 
osobiście 
 
dalej zwanymi Stronami 
 

§ 1 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 
2/PSONI/2019. 
2. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o 
wartości powyżej 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), 
przeprowadzane zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w  Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3. Niniejsze zapytanie zostało  upublicznione na stronie internetowej  dedykowanego portalu 
bazy konkurencyjności  i  na stronie www  Zamawiającego. 
4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020, Realizacja zadania 
związana jest z realizacją  projektu pt.: „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w 
Stargardzie, finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi Priorytetowej: 
RPZP.07.00.00: Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania RPZP.07.01.00: Programy 
na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji 
edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 
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§ 2 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na  
przeprowadzeniuszkolenia wg opracowanego programu zajęć zgodnie z przedmiotem 
zamówienia zapytania ofertowego nr 2/PSONI/2019 dla 8 grup po 5Uczestników Projektu, 
przy zabezpieczeniu wsparcia asystentów osób niepełnosprawnych- po 1 asystencie na 
każdą grupę szkoleniową podczas każdej godziny szkolenia. 
2. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 150 godzin dydaktycznych (1h dydaktyczna = 
45 minut) dla  każdej  z grup. Łączna ilość godzin szkoleniowych wynosi 1200. Wsparcie  
asystenta osoby niepełnosprawnej wynosi 150 h zegarowych (60minut, łącznie z przerwami) 
dla każdej z grup.Łączna ilość godzin wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej  wynosi 
1200. 
3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie 
objętym przedmiotem umowy. 
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do: 
a) przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia o wskazanym zakresie tematycznym z 
zachowaniem należytej staranności i zabezpieczenia ich wsparciem asystenta osoby 
niepełnosprawnej oraz dążenia do tego, aby wskaźnik ukończenia szkolenia przez 
Uczestników Projektu osiągnął poziom 100%, 
b) dopasowania programu szkolenia, zestawów ćwiczeń oraz narzędzi edukacyjnych do  
specyfiki  Uczestników szkolenia, 
c) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją umowy na wzorach dostarczonych przez 
Zamawiającego (m.in. dzienniki zajęć, listy obecności, potwierdzenia odbioru materiałów 
szkoleniowych, ankiety początkowe i końcowe, protokoły/diagnozy potwierdzające uzyskanie 
umiejętności), 
d) monitorowania aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich Uczestników Projektu 
(min. 80% frekwencji dla każdego Uczestnika Projektu), 
e) bieżącego prowadzenia dziennika zajęć zgodnie z ustalonym z Zamawiającym wzorem i 
przekazywania go Zamawiającemu raz w miesiącu, 
f) przekazywania niezwłocznie informacji, w formie telefonicznej lub e-mail, o każdym 
uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości, 
g) przekazania Zamawiającemu  raz w miesiącu list obecności Uczestników szkolenia, 
h)prowadzenia miesięcznych kart pracy trenerów oraz asystentów oraz do przekazywania 
ich Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych po zakończonym miesiącu wraz z 
fakturą/rachunkiem, 
i) przekazaniaUczestnikom Projektu zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 
j)odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu powierzonego Wykonawcy przez Zamawiającego 
na czas realizacji szkolenia, 
k) należytego wykorzystania przekazanych materiałów do prowadzenia szkolenia,  
l) realizacji zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem miesięcznym, 
m) przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji  szkoleń, 
n) sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków, 
o) informowania Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć 
na realizację zadań, do których jest zobowiązany oraz o zauważonych nieprawidłowościach 
w oznakowaniu sali szkoleniowej, 
p) Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o 
kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot 
zamówienia. 
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r)Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) podczas wykonywania przedmiotu umowy; od 25 
maja 2018 r. podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). 
s) przestrzegania zasad BHP podczas realizacji szkoleń. 
 
5. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) wykonywania czynności organizacyjnych, tj. m.in. ustalania, planowania i 
przygotowywania harmonogramu szkolenia, powiadamiania Uczestników Projektu, logistyki, 
organizacji miejsca szkolenia, 
b) zapewniania sal szkoleniowych z odpowiednim wyposażeniem, materiałów oraz 
właściwego ich oznakowania,  zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi wytycznymi, 
c) bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania 
Umowy, w tym w szczególności przekazania wszelkich wymagań dotyczących wizualizacji 
Projektu, plakatów, tablic informacyjnych, naklejek lub innego rodzaju materiałów 
zawierających logotypy i informacje,  
d) odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji 
Umowy, 
e) przekazania Wykonawcy listy uczestników wg grup szkoleniowych, 
f) pokrycia wszelkich  kosztów administracyjnych i organizacyjnych nie objętych przedmiotem 
umowy. 
 
       §3 
1. Dane osobowe udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego podlegają ochronie 
prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej RODO.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy przetwarzania 
danych osobowych w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy zlecenia.  
3. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 RODO Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie umożliwiającym 
Wykonawcy należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy oraz w celu realizacji 
niniejszej umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w 
zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. 
5. Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki 
zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36-39 RODO oraz spełnić 
wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a RODO. 
 
       §4 
 
1. Zlecenie objęte przedmiotem umowy będzie wykonywane w terminie od dnia 22.04.2019 r. 
do dnia 31.12.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, w miejscowości 
Stargard w siedzibie Zamawiającego. 
2. Zlecenie będzie wykonywane zgodnie z harmonogramami miesięcznymi ustalonymi przez 
osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
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3. Zajęcia w ramach zlecenia będą organizowane co do zasady, w miarę możliwości: w 
godzinach od 15.00 do 18.30 w dni robocze lub weekendyod 8.00 do 18.30. Po każdych 2h 
dydaktycznych zajęć zapewnia się min. 15 min. przerwy. W każdym dniu szkoleniowym 
realizowane będą zajęcia  dla min. 5 do 6 grup. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na 
skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, odpowiednio do wymaganych terminów realizacji Projektu. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca realizacji zajęć, z 
przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu. 
7. Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany terminu zajęć bez ponoszenia z tego tytułu 
żadnych konsekwencji, nie później jednak niż na 2 dni przed zaplanowanym dniem ich 
rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub 
technicznej, powodujących, że przeprowadzenie danych zajęć okaże się niemożliwe lub 
znacząco utrudnione. 
8. Do odwoływania i zmian terminów zajęć w imieniu Stron uprawnione są osoby 
upoważnione do kontaktu. 
9. Nowy termin odwołanych zajęć, zaproponowany przez Stronę odwołującą, powinien być 
uzgodniony przez Strony w ciągu 3 dni od dnia, w którym miały się odbyć planowane zajęcia. 
       
       §5 
 
1. Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 
2 ust. 1 Umowy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 
 

A. za usługę trenerską ………………….. brutto (słownie:…………złotych 00/100 brutto) 
za jedną godzinę dydaktyczną (1h dydaktyczna = 45 minut) prowadzenia szkolenia, łącznie 
nie więcej niż 1200 godzin x …………… zł = …………………. brutto (słownie: 
…………………………… 00/100 brutto), 
B. za wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej……………….. brutto 
(słownie:…………złotych 00/100 brutto) za jedną godzinę zegarową (1h dydaktyczna = 60 
minut) prowadzenia szkolenia, łącznie nie więcej niż 1200 godzin x …………… zł = 
…………………. brutto (słownie: …………………………… 00/100 brutto). 
 

 
2. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Zamawiającego faktury/rachunku oraz przekazania kompletnej i prawidłowej 
dokumentacji szkoleniowej i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. 
Wynagrodzenie będzie płatne w cyklu miesięcznym.  
 
 
       §6 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, który posiada 
odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje do wykonania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że osobami zobowiązanymi do realizacji zamówienia są osoby 
wskazane w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej umowy (wykaz osób). 
3. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana osób prowadzących zajęcia w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i jest możliwa pod warunkiem 
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wykazania się przez nową osobę wiedzą i doświadczeniem nie gorszym niż to wymagane w 
zapytaniu ofertowym. 
4. Wykonawca potwierdza przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich 
materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). 
Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu 
        
 
 
       §7 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy 
określonego w § 2 ust. 1 poprzez wizytację szkolenia realizowanego w ramach Umowy bez 
konieczności powiadamiania Wykonawcy. 
2. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę, ale 
wyłącznie po uprzednim jednokrotnym pisemnym lub drogą elektroniczną wezwaniu do 
zaprzestania dokonywania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w powyższym 
trybie w szczególności w przypadku przerwania lub zawieszenia prowadzenia zajęć przez 
Wykonawcę. 
3. Oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
       §8 
 
 
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy uregulowana jest 
na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ustępów 
poniższych. 
2. Zamawiający zastrzega stosowanie kar umownych na rzecz Zamawiającego na 
okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę. 
3.  Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a. za każdą nieterminową realizację zajęć, wynikającą z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 100 zł, 
b. za nieprzeprowadzenie danych zajęć wynikające z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 200 zł za każdy przypadek, przy czym za nieprzeprowadzenie 
danych zajęć Strony rozumieją brak ich przeprowadzenia skutkujący brakiem podpisu 
protokołu odbioru przez Zamawiającego ponad 5 dni od upływu terminu wskazanego w 
Umowie, 
c. za nieuprawnioną zmianę osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia lub za 
przeprowadzenie zajęć przez osobę nieuprawnioną w wysokości 20% wartości łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1 A i B, 
d. za niewykonanie umowy wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1 A i B, 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części 
Umowy. 
      §9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, jak również oświadczenia 
stron wynikające z ustaleń niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym 
zakresie oraz na następujących warunkach: 
a. wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie realizować zajęć 
w wyznaczonym terminie z powodu niemożności spełnienia warunków realizacji umowy, 
których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, W takiej sytuacji termin realizacji 
umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres, 
c. zmiana harmonogramu realizacji umowy w przypadku niezrealizowania zajęć z powodu 
wystąpienia zdarzeń losowych (usprawiedliwiona nieobecność trenera, niska frekwencja, siła 
wyższa, etc.), 
d. zmiana ostatecznej ilości godzin do zrealizowania w przypadku konieczności 
przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla osób, których frekwencja na zajęciach wyniesie 
poniżej 80%, 
3. Zmiany o których mowa w ust. 1 lit. c nie wymagają aneksu i wejdą w życie po otrzymaniu 
przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o wprowadzonej zmianie. 
4. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, jest prawo polskie. 
5. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po 
stronie sądów polskich. 
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy 
jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na 
piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania 
tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 
       
      §10 
1. Strony zgodnie postanawiają, że formą właściwą dla ich wzajemnej komunikacji w 
sprawach związanych z wykonaniem umowy jest forma komunikacji elektronicznej (e-mail) i 
telefonicznej. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna (poczta tradycyjna). 
2. Osoby i kontakty po stronie Zamawiającego: 
a) Adres do korespondencji:  
b) Osoby do kontaktu xxxxxxxxx: tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 
3. Osoby i kontakty po stronie Wykonawcy: 
a) Adres do korespondencji: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) Osoby do kontaktu:: xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx 
      §11 
1. Postanowienia niniejszej Umowy są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim 
bez pisemnej zgody obu umawiających się Stron. Zastrzeżenie to nie dotyczy udostępniania 
niniejszej Umowy ustawowym organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających 
się Stron. 
2. Strony są zobowiązane zachować w tajemnicy przed innymi osobami informacje o drugiej 
Stronie Umowy oraz informacje, do których uzyskały dostęp w związku z wykonywaniem 
Umowy i mają prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu Umowy. Z 
obowiązku tego zwalnia jedynie pisemna zgoda drugiej Strony w sprawach jej dotyczących. 
3. Zastrzeżenie poufności nie dotyczy prawa Stron do umieszczania w materiałach 
referencyjnych informacji o fakcie współpracy pomiędzy Stronami. 
      §12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
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      §13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
…………………………………… ……………………………………. 
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