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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/ZO/EDUA/2018 

ZS.DZ.334.2.2018.AMC 

 

UMOWA Nr ……./EDUA/2018 – WZÓR 

 

zawarta w dniu …………  w Gronowie pomiędzy: 

 

Powiat Toruński  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885 

reprezentowany przez 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  

87-162 Lubicz,  w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez: ………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku dokonania wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

(ZS.DZ.334.2.2018.AMC) prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (Zapytanie 

ofertowe nr 2/ZO/EDUA/2018) określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na usługi edukacyjne 

związane z przeprowadzeniem szkoleń umożliwiających uzyskanie kompetencji zawodowych 

w ramach projektu „„EduAkcja w technikach”.  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi szkoleniowej 

związanej z przeprowadzeniem szkolenia doskonalącego pn: szkolenie doskonalące 

w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie Operator CNC,  

umożliwiającego uzyskanie kompetencji zawodowych w ramach projektu  

nr RPKP.10.02.03-04-0007/16 pn.: „EduAkcja w technikach”, realizowanego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  

2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne  

i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy dołożeniu 

najwyższej staranności, jaka jest wymagana przy wykonaniu czynności będących 

przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

2. Czynności będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane  

w …………………… (poza częścią teoretyczną gdzie  miejscem realizacji zajęć będzie 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie).  
3. Szkolenia będą realizowane w okresie: od 20.03.2018 r. – 31.08.2019 r.  

4. Harmonogram szkoleń ustalony zostanie przez szkolnego koordynatora projektu. 

Harmonogram może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego. Zajęcia będą planowane w dogodnym czasie dla uczestników projektu 

we wszystkie dni tygodnia (również w soboty i niedziele). 

5. Zamawiający udostępnia na potrzeby przeprowadzenia zajęć teoretycznych sale 

dydaktyczne. 
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6. Wykonawca zapewni dla uczestników szkolenia poczęstunek w trakcie przerw kawowych 

dla zajęć trwających dłużej niż 4 godziny w jednym dniu (kawę, herbatę i ciastka lub 

owoce, wodę, mleko, cukier, cytrynę) oraz obiad dwudaniowy(zupę, drugie danie oraz 

napój) w przypadku zajęć trwających w jednym dniu powyżej 6 godzin. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wymienione w §1 czynności wykonać zgodnie ze złożonym 

programem zajęć wg harmonogramu ustalonego przez strony umowy. Złożony program 

zajęć stanowi integralną część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że zajęcia stanowiące przedmiot umowy prowadzone będą 

przez osoby  (osobę) wskazane w ofercie, tj. : 

1) przez Panią/ Pana …… 

3. W trakcie realizacji umowy zmiana osoby (osób) prowadzącej zajęcia wskazanej  

w ofercie Wykonawcy jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych wypadkach losowych, na 

okres zdarzenia losowego np. choroby. 

4. Zmiana osoby prowadzącej zajęcia wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: 

1) Wykonawca uprawdopodobni (odpowiednimi dokumentami) zdarzenie losowe,  

o którym mowa w ust. 3, 

2) Wykonawca wskaże nową osobę (zastępcę), która musi posiadać takie same lub 

wyższe kwalifikacje zawodowe i co najmniej takie samo doświadczenie zawodowe jak 

osoba wskazana w ofercie Wykonawcy oraz posiadać pełną zdolność do czynności 

prawnych i korzystać w pełni z praw publicznych, a także która nie jest karana za 

przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe, 

3) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę osoby prowadzącej 

zajęcia. 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca za należyte wykonanie przedmiotu umowy 

otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………….. netto (słownie 

………………………..) wraz z wszelkimi kosztami po stronie Zamawiającego. 

Wynagrodzenie stanowi iloczyn liczby osób przeszkolonych i ceny jednostkowej netto za 

przeszkolenie jednego uczestnika wynikającej z formularza ofertowego.  

2. W związku z realizacją usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków 

publicznych są one zwolnione z podatku od towarów i usług. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni po przedłożeniu Zamawiającemu 

rachunku / faktury i dokumentów potwierdzających wykonanie zamówienia,  

z zastrzeżeniem ust. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności 

częściowych za zrealizowanie zajęć dla każdej grupy szkoleniowej. 

4. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru:  

NABYWCA: Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956 20 86 885 

ODBIORCA: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 

128. 

5. Płatności dokonywane będą na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

6. Zapłata zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem dostępności środków na finansowanie 

projektu na wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego, przekazanych przez 

Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

w Toruniu. Z tytułu ewentualnego opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawca 

nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.  

 



 

„EduAkcja w technikach” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

St
ro

n
a3
 

§ 5 

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

1) współpracować z koordynatorem szkolnym projektu; 

2) prowadzić zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

3) przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć schemat weryfikacji uzyskania 

kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniu, schemat weryfikacji 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata: 2014-2020. Zgodnie 

kompetencji musi być zgodny z Wytycznymi  w zakresie monitorowania postępu 

z zapisami wytycznych fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach 

następujących etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, 

ETAP IV – Porównanie, schemat uzyskania kompetencji stanowi element złożonego 

programu szkolenia; 

4) prowadzić dokumentację szkolenia według wzorów przekazanych przez 

Zamawiającego (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć); 

5) w przypadku realizacji zajęć praktycznych poza siedzibą Zamawiającego 

oznaczyć miejsca prowadzenia zajęć informacją o realizowaniu szkolenia  

w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

6) przeprowadzić liczbę godzin szkoleniowych odpowiadającą minimum określonym 

przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; 

7) przeprowadzić pre test przed rozpoczęciem zajęć i post test po zakończeniu zajęć, 

ewentualnie egzaminu jeśli wymaga tego dana forma szkoleniowa (zgodnie  

z zaakceptowaną formą weryfikacji uzyskania kompetencji), 

8) wydać Zamawiającemu imienne certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 

którego dotyczy oferta, dla uczniów; 

9) przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia oryginały 

dokumentów: listy obecności, dziennika zajęć, pre testu i post testu (ewentualnie 

innej formy zgodnie z formą weryfikacji uzyskania kompetencji) oraz kopii 

potwierdzonych za zgodność zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie 

szkolenia przez Uczestników; 

10) wspomagać promocję i ewaluację projektu, w tym prawidłowe oznakowanie 

pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi wytycznymi; 

11) przestrzegać obowiązki, zalecenia i terminy wynikające z realizacji umowy; 

12) dbać o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji 

umowy (odpowiedzialność materialna za powierzone mienie); 

13) przestrzegać zasady BHP i ppoż; 

14) aktualizować dane niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. adres, konto 

bankowe, oświadczenia, itp.). 

2. Wykonawca, a także delegowani przez niego wykładowcy/trenerzy są zobowiązani do 

przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci w trakcie realizacji usług  

w ramach projektu. 

3. Wszelka dokumentacja prowadzona w wyniku realizowania niniejszej umowy jest 

własnością Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy obowiązujące logotypy do oznaczania projektu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na 

dokumentach dotyczących Projektu zgodnie z wytycznymi, które są zamieszczone na 

stronie www.mojregion.eu. 
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§ 7 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kare umowne w przypadku: 

1) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

2) nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % całkowitego 

wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. 

Wykonawca podda się także kontroli, w tym niezapowiedzianej, przez uprawnione organy 

nadzoru i kontroli. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż 221 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, 

niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk 

generalny). 

2. Poza sytuacjami wymienionymi w ust. 1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień umowy w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 3 – 4. 

 

§ 10 

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 11 
1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.  
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3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 13 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

 ………………...................................   …………..……………................. 

/ Zamawiający /         / Wykonawca / 

 

 

 


