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       UMOWA  nr ………. 
 

 
Zawarta w Strzelcach Wielkich w dniu ………. pomiędzy : 
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich z siedzibą przy ul. 
Częstochowska 14, 98- 337 Strzelce Wielkie, NIP 7721905048, REGON 150004220 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
reprezentowanym przez: Mirosławę Oracz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Wielkich 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą 
łącznie zwane dalej ,, Stronami’’ 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy i 
zostaje zawarta zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r. , poz.907ze zmianami). 
 

§1 
( Przedmiot zamówienia) 

1.1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i 
przeprowadzenia za wynagrodzeniem następujących kursów zawodowych i 
warsztatów kompetencji psychospołecznych : 

 
 
1.1.1.  warsztaty kompetencji psychospołecznych dla 10 osób, 

1.1.2. doradztwo zawodowe indywidualne dla 10 osób, 

1.1.3. kurs z zakresu magazyniera fakturzysty z obsługą kas fiskalnych dla 10 osób, 

1.1.4. kurs  ABC działalności gospodarczej z podstawami małej księgowości  dla 12 osób, 

1.1.5. kurs „Minimum sanitarne” z kompletem badań lekarskich  dla 10 osób, 

1.1.6. kurs „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 3 osób, 

1.1.7. kurs „ Kucharz  z małej gastronomi „ dla 7 osób. 

 
1.2 Wykonawca zapewnia, iż posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji kursów 
zawodowych oraz dysponuje wykwalifikowaną kadrą zapewniającą realizację 
przedmiotu zamówienia na najwyższym poziomie przy uwzględnieniu potrzeb i 
predyspozycji Uczestników Projektu. 
1.3 Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi na warunkach wskazanych w 
ofercie, zgodnie z harmonogramem ,który zostanie przedstawiony Zamawiającemu w 
terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. 
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§2 
( Obowiązki Wykonawcy) 

2.1 Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić kursy zawodowe przekazując 
Uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, niezbędne ze względu 
na tematykę danego kursu zawodowego. 
2.2 Wykonawca winien realizować zamówienie zgodnie z ofertą i wymogami 
określonymi w zaproszeniu do składania ofert. 
2.3 Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o fakcie 
współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz oznaczeń zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego w tym zakresie w miejscach realizacji wszystkich części zamówienia oraz 
na wszelkiego rodzaju dokumentach wykorzystywanych przy realizacji zamówienia 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL , które są 
dostępne na stronie  www.efs.gov.pl.  
2.4 Wykonawca przeprowadzi ewaluację kursów zawodowych wśród 100% 
Uczestników w oparciu o wzór formularza ankiety ewaluacyjnej, który przedstawi do 
akceptacji Zamawiającemu co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji 
Przedmiotu Zamówienia.  
2.5 Nie później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji danego kursu zawodowego  
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację z 
przeprowadzonego kursu zawodowego w tym: 
 
    2.5.1 Dzienne listy obecności Uczestników Kursu; 
    2.5.2 Dziennik zajęć ; 
    2.5.3 Listy  potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych  
    2.5.4 Listy  potwierdzające catering ( w rozbiciu na przerwy kawowe i obiad); 
    2.5.5 Rejestr wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie 
            kursów zawodowych ; 
    2.5.6 Ankiety ewaluacyjne wypełnione przez Uczestników kursów zawodowych; 
    2.5.7Dokumentację fotograficzną  kursów zawodowych ; zdjęcie trenera oraz        

minimum   po 1 zdjęciu ogólnym dokumentującym kursy zawodowe; 
 
2.6 Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za kurs zawodowy zobowiązany 
będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o : 
 
  2.6.1 Niezgłoszeniu się uczestników na kursy zawodowe lub rezygnacji z uczestnictwa. 
 
2.7 Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów 
potwierdzających realizację przedmiotowych kursów zawodowych ,a w szczególności: 
programu, harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami, list obecności 
uczestników, certyfikatów, których mowa poniżej w § 3 do dnia 31 grudnia 2020 roku 
lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

http://www.efs.gov.pl/
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2.8 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych, a w przypadku ich naruszenia ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wywołane naruszeniem przepisów względem osób trzecich. 
2.9 Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w terminie 7 dni od daty podpisania 
umowy, pracowników Wykonawcy, którzy z upoważnienia Zamawiającego będą 
przetwarzać dane osobowe uczestników kursów, w zakresie niezbędnym dla realizacji 
umowy. 
2.10 Wykonawca oświadcza, iż osoby przez niego wskazane ,o których mowa w § 2 pkt. 
2.9  posiadają niezbędne doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
      
                                                               §3 

(Certyfikaty o ukończeniu kursu zawodowego) 
 

3.1 Wykonawca zobowiązany jest do wydania certyfikatów, o ukończeniu kursu 
zawodowego zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia  
2012 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub innego 
zaświadczenia zgodnego z przepisami prawa regulującymi przeprowadzenie danych 
kursów zawodowych .  
 
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania certyfikatów Uczestnikom kursu 
zawodowego jeżeli spełniają kryteria do ich otrzymania. Na umotywowane żądanie 
Uczestnika lub Zamawiającego, Wykonawca wyda im bezpłatne duplikaty lub odpisy 
certyfikatów, także po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy. 

§4 
( Programy i harmonogram kursów zawodowych) 

4.1 W terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram kursów zawodowych wraz z danymi  osób 
zawierającymi informacje teleadresowe  zespołu odpowiedzialnego za prawidłową 
realizację kursów umożliwiającymi bezpośrednią komunikację. 
 

§5 
(Catering) 

5.1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkoleń : 
- 2 przerwy w każdym dniu ,w tym jedna obiadowa podczas, których uczestnikom 
zostanie zapewniony jeden gorący posiłek w formie drugiego dania z napojami oraz 
jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, sok, woda mineralna, cukier, śmietanka do 
kawy, ciastka, owoce), 
5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania wizyt kontrolnych w miejscu i 
czasie realizacji zamówienia. 
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§6 

( Ubezpieczenie) 
 
6.1 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków obejmującej każdego Uczestnika kursu zawodowego w  
związku z udziałem w  kursie zawodowym oraz w drodze do miejsca kursów 
zawodowych i z powrotem. 
6.2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginał/-y polis/-y ubezpieczeniowej 
dotyczące Uczestników, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. 
 
 
                                                                                                                                 

§7 
( Obecność Uczestników na kursach zawodowych) 

 
 

7.1 Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności uczestników na każdych 
zajęciach. 
7.2 Uczestnicy własnoręcznym podpisem poświadczają swoją obecność na zajęciach. 
7.3 Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania bieżących list obecności za dany 
miesiąc do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca. 

§8 
( Miejsce realizacji) 

8.1 Najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem każdego z kursów zawodowych Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu dokładną informację o miejscu odbywania zajęć 
praktycznych. 
 

§9 
 

( Termin realizacji) 
9.1 Wykonawca od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do zrealizowania kursów 
zawodowych i warsztatu kompetencji psychospołecznych  w terminach :,,Kurs 
magazyniera fakturzysty z obsługa kas fiskalnych’’ do dnia 28 lutego 2015 roku, „Kurs  
ABC działalności gospodarczej z podstawami małej księgowości’’ do dnia 28 lutego 2015 
roku, „Warsztaty kompetencji psychospołecznych” i ,,Doradztwo zawodowe 
indywidualne’’ do końca  marca 2015 roku, „Kurs z zakresu  Minimum sanitarne „ do 
dnia 28 lutego  2015 r. „Kurs z zakresu wózków jezdniowych z napędem silnikowym” do 
dnia 30 kwietnia  2015 roku , Kurs” Kucharz małej gastronomi ” kwiecień – maj 2015 
roku.  
 

§10 
( Kontrola i poufność) 

10.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów wykonawcy 
związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokumentów finansowych. 
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10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 
10.3 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca zostanie wezwany do 
niezwłocznego ich usunięcia, a gdy nieprawidłowości te nie zostaną usunięte  
zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez 
ponoszenia kosztów kursów zawodowych. 
10.4 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli realizowanej przez podmioty 
zewnętrzne w zakresie realizacji usług objętych Umową, a w tym udostępniać wszelkie 
materiały i dokumenty- także finansowe. 
10.5 Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejsze 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. 

 
§11 

( Wynagrodzenie) 
 
 
11.1 Łączna maksymalna kwota wynagrodzenia za realizację Przedmiotu umowy wynosi  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11.1.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia w sytuacji: 
11.1.2 Skierowania na kursy zawodowe mniejszej liczby osób niż wskazane w § 1 ppkt. 
1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5,1.1.6,1.1.7. W takim wypadku, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie proporcjonalnie do liczy osób które rzeczywiście wezmą udział w 
kursach zawodowych. 
 
11.2. W przypadku rezygnacji z kursów zawodowych przez osobę skierowaną, zapłata 
za kurs zawodowy w/w osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w kursie. 
11.3. Jednostkowy koszt kursu zawodowego na osobę w przypadku: 
§ 1 ppkt 1.1.1.i ppk 1.1.2 nie przekroczy kwoty  
……………………………………………………. 
§ 1 ppkt 1.1.3 nie przekroczy kwoty  
……………………………………………………. 
§ 1 ppkt 1.1.4 nie przekroczy kwoty  
……………………………………………………. 
§ 1 ppkt 1.1.5 nie przekroczy kwoty  
…………………………………………………… 
§ 1 ppkt 1.1.6 nie przekroczy kwoty  
…………………………………………………… 
§ 1 ppkt 1.1.7 nie przekroczy kwoty  
…………………………………………………… 
 
Płatność wynagrodzenia ,o którym mowa w ust. 11.1 nastąpi w 6 transzach . 
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Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT  po zakończeniu kursów zawodowych.  
 
 
11.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.11.1 jest wynagrodzeniem obejmującym 
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet jeśli  
czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. 
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od  
siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonania niniejsze Umowy. 
11.5 Zapłata za kurs zawodowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT 
po przedstawieniu poprawnie wypełnionej dokumentacji z kursów zawodowych i 
zatwierdzeniu protokołu odbioru usługi. 
11.6 Wykonawca przedstawia kopię faktury (rachunku, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem) za badania lekarskie osób skierowanych na kursy zawodowe. 

 
                                                                           

§12 
(Okres obowiązywania Umowy) 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30.06.2015 r. 
 

§13 
( Rozwiązywanie umowy i kary umowne) 

13.1 Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z 
dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej. Zamawiający ponosi 
wówczas koszty proporcjonalne do zakończenia okresu realizacji Kursów, po 
przedłożeniu przez Wykonawcę kalkulacji kosztów. 
13.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach  za zachowaniem 7 dniowego terminu 
wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
13.3 Oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od Umowy w każdym przypadku nie wykonania lun nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje 
również prawo naliczania i żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 40% 
łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego  w §11.1. 
13.4  W przypadku nie dotrzymania poszczególnych terminów zakończenia kursów 
zawodowych  określonych w §9 Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 
1%  łącznej wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w §11.1 za każdy 
dzień zwłoki w   nie dotrzymaniu terminu zrealizowania poszczególnego kursu. 
13.5 Wykonawca wyraża zgodę, by kary umowne były potrącane z jego wynagrodzenia. 
13.6 Określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności gdyby na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający zobowiązany był do 
zwrotu dofinansowania Projektu. 
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§14 
( Osoby odpowiedzialne) 

14.1 Ustala się, że opiekunem i osobą odpowiedzialną za kursy zawodowe ze strony 
Wykonawcy będzie P. ……………….. 
Nadzór formalny ze strony Zamawiającego będzie pełnić- P. ………………. 
tel. 34/3110778 
 

 
 

§15 
( Zmiana Umowy) 

15.1 Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

 
                                                                                §16 

    (Postanowienia końcowe) 
16.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz inne , właściwe dla przedmiotu zamówienia.  
16.2 W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy 
strony ustalają, iż miejscem dla ich rozstrzygnięcia będzie właściwy miejscowo sąd dla 
siedziby Zamawiającego. 
16.3 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden 
otrzymuje Wykonawca a drugi pozostaje u Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                                          ………………………………………………….. 
           Zamawiający                                                                         Wykonawca 
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