Załącznik nr 5
UMOWA NR OPS 271. ...... 272. …. .2014
realizowana w ramach projektu „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL
Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
zawarta w dniu …...........r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gołdapi,
przy ul. Jaćwieskiej 9, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowany przez:
Agnieszkę Iwanowską – Dyrektora
przy kontrasygnacie:
Lidii Masiulaniec – Głównego Księgowego
a
..................................................................................................................... z siedzibą
(określenie formy i nazwa podmiotu)

w ................., przy ul. ..........................., wpisaną do ....................................................
pod nr ......... prowadzonego przez .................................................................................
(określenie organu rejestrowego)

w .....................................----------------------------------------------------------------------------(siedziba organu rejestrowego)

reprezentowaną przez:
 ...............................................-

……………………….

(imię i nazwisko)

 .............................................. -

(funkcja w organie)

……………………….

(imię i nazwisko)

(funkcja w organie)

zwaną dalej WYKONAWCĄ,
§ 1.
1.

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zorganizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego
w dniu ..............2014 r. WYKONAWCA zobowiązuje się do organizacji
i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych, w ramach projektu pt.: „Zacznij od
nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w
Gołdapi”.
2. Wyszczególniony w ust. 1 przedmiot umowy WYKONAWCA wykona zgodnie z opisem
zawartym w SIWZ obejmującym następujące zagadnienia:
a) Spotkanie z fryzjerem, kosmetyczką
b) Spotkanie z policjantem
c) Spotkanie z dietetykiem
d) Doradztwo zawodowe
e) Indywidualne doradztwo zawodowe
f) Spotkanie z liderem Klubu Prawa Pracy PUP
g) Warsztaty zawodowe - „Mam pomysł na ...”, „ABC przedsiębiorczości”
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h) Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej lub wiosce tematycznej
i) Szkolenie grupowe „Zarządzanie czasem i budżetem”
j) Szkolenie grupowe „Efektywna nauka – czyli naucz się jak się uczyć”
k) Wykład prozdrowotny na temat higieny i zdrowego stylu życia oraz profilaktyka raka
piersi
l) Wykład prozdrowotny na temat higieny i zdrowego stylu życia oraz profilaktyka raka
prostaty
3. Wykonawca w terminie 2 dni od daty podpisania umowy dostarczy harmonogram
rzeczowo – finansowy realizacji zadania.
§ 2.
Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie do
28 listopada 2014 r.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

§ 3.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wraz z podatkiem VAT),
ustala się jako ryczałt w wysokości ......................... zł (słownie:......................... zł),
Należność końcowa będzie dokonana w PLN na konto bankowe Wykonawcy (nazwa
banku, numer konta) ….....................................................................................................
Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu szkoleń i przekazaniu
dokumentacji Zamawiającemu w oparciu o fakturę końcową, płatną w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia dyspozycji przelewu przez
Zamawiającego.
Faktura za wykonane usługi wystawiona będzie po zakończeniu szkoleń na: Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, NIP 847-150-27-80,
REGON: 519606301.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pomieszczeń i sal niezbędnych do
wykonania umowy.
Zajęcia szkoleniowe odbywać się będzie w miejscowości/ach: ....................................

§ 5.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do promocji projektu zgodnie z Wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w tym informowania beneficjentów o pochodzeniu środków z którego
współfinansowany jest przedmiot zamówienia, odpowiedniego oznaczenia miejsc w
których prowadzone będą szkolenia i dokumentów bezpośrednio związanych realizacją
niniejszego projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi
przepisami prawa,
b) przyjęcia na szkolenia osób skierowanych przez Zamawiającego,
c) wykonania zamówienia z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką,
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d)

wykonania przedmiotu umowy co najmniej przy udziale osób wskazanych w ofercie.
Wykonawca przekaże zamawiającemu listę wykładowców – prowadzących szkolenia w
terminie 5 dni od podpisania umowy. Ewentualna zmiana składu osobowego lub dodanie
nowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni
osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż przedstawione w ofercie.
e) prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia w tym: dziennika zajęć zawierającego listę
obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych
f) Wykonawca zapewnia transport uczestników na szkolenie bądź zwrot kosztów dojazdu
uczestnikom szkolenia.
g) Wykonawca po zakończeniu zajęć dostarczy do OPS zaświadczenia i certyfikaty
h)
Wykonawca
zobowiązany
jest
do
rejestracji
szkolenia
na
stronie:
www.inwestycjawkadry.pl
i) 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.).
§ 6.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie,
możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie
należycie wykonać usługę na warunkach określonych w umowie.
§ 7.
Oprócz okoliczności wymienionych w tytule XVI Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego
stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2.
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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,
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy WYKONAWCY lub podmiotu
wchodzącego skład WYKONAWCY,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY lub podmiotu
wchodzącego skład WYKONAWCY,
d) gdy WYKONAWCA nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,
e) gdy WYKONAWCA przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie
f) gdy po zawarciu umowy wyjdzie na jaw, iż WYKONAWCA dopuścił się
przestępstwa w celu wygrania przetargu lub w związku z prowadzonym postępowaniem
przetargowym.
1.

§ 8.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, naliczając karę umowną w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy pomimo
uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający
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może naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3
ust. 1 umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji szkolenia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień
zwłoki.
§ 9.
1. Reprezentantem ze strony Zamawiającego jest Koordynator Projektu Iwona Wasilewska.
2. Reprezentantem ze strony Wykonawcy jest ….............................................................
2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany umowy i może być
dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron.
§ 10.
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawne,
w szczególności ustawę Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks
Cywilny.
§ 11.
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom Sądu
Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:
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