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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 2/ZO/STZM/2019 

ZS.DZ.334.2.2019.AMC 

 

UMOWA Nr ……./STZM/2019 – WZÓR CZĘŚĆ XI 

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 

(zapytanie ofertowe nr 2/ZO/STZM/2019 sygnatura ZS.DZ.334.2.2019.AMC) prowadzonego 

w oparciu o Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie z dnia 1 październik 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu 

udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne realizowane w ramach projektu pn. 

„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, którego przedmiotem są usługi szkoleń zawodowych 

dla osób dorosłych spełniających kryteria grupy docelowej chcących z własnej inicjatywy 

nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności w 

ramach projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług szkoleniowych 

związanych z przeprowadzeniem kursu pn: Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej osób i mienia w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: 

„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: 

Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku  pracy. 

§ 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 zakresie części teoretycznej w ……, w zakresie części praktycznej w …………… 

3. Szkolenia będą realizowane w okresie: od maja 2019 r. – 31.03.2020 r.  

4. Uczestnicy będą kierowani indywidualnie do Wykonawcy w okresie od maja do grudnia 

2019r. lub do wyczerpania kwoty zamówienia w wysokości 2 000 zł brutto. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że kurs  stanowiący przedmiot umowy prowadzony lub 

przygotowany będzie przez kadrę (wykładowców/instruktorów/trenerów) posiadającą 
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wiedzę i minimum trzyletnie doświadczenie w  prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w 

tematyce kursu, stanowiącego przedmiot umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że kurs określony w § 1 jest wpisany do Bazy Usług 

Rozwojowych.* 

Wykonawca oświadcza, że nie jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)  

i zobowiązuje się do spełnienia odpowiednich wymogów jakościowych, analogicznie dla 

usług wpisanych do BUR, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi 

rozwojowe(Dz. U. z 2017r., poz. 1678).* 

3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić kurs zgodnie z zapisami szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego integralną część umowy. 
----------- 

*właściwe pozostawić  

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 

będącej iloczynem ceny jednostkowej brutto za przeszkolenie jednego uczestnika 

pomnożonej przez liczbę uczestników, którzy ukończyli kurs, nie wyższej jednak niż  

2 000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych). 

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,  

w szczególności wymienione w ust. 7.  

4. Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą w ewentualnym 

podwykonawcą dokonywane będą bez udziału Zamawiającego. Podwykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu skierowane do Zamawiającego. 

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

6. 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. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdego rachunku lub faktury następujące 

dokumenty: 

1) oryginalne listy obecności z logotypami i z podpisami uczestników kursu, 

2) kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności 

3) potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności  

i kompetencje 

8. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za każdego uczestnika lub grupę 

uczestników. 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika kursu, Zamawiający zapłaci tylko za zrealizowane 

godziny kursu dla danego uczestnika na podstawie podpisanych przez niego list 

obecności. 

 

§ 5 

Wykonawca samodzielnie realizujący przedmiot umowy, a także kadra prowadząca zajęcia 

(wykładowcy/instruktorzy/trenerzy) są zobowiązani do przestrzegania zasady równości szans, 

w tym równości płci w trakcie realizacji usług w ramach projektu. 
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§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach 

dotyczących Projektu zgodnie z zasadami oznaczania projektów, które są zamieszczone na 

stronie www.mojregion.eu. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kare umowne:  

1) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 200 zł (słownie złotych: dwieście); 

2) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy w wysokości 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia) za każdy przypadek 

naruszenia umowy przez Wykonawcę; 

3) w przypadku wykreślenia Wykonawcy z Bazy Usług Rozwojowych (BUR)*/  

w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymogów 

jakościowych, analogicznie dla usług wpisanych do BUR, które zostały określone  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 

rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe* w wysokości 200 zł (słownie 

złotych: dwieście).  

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
----------- 

*właściwe pozostawić  

§ 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 kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych dla usług  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); 

4) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania Projektu wynikającego  

z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją 

Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego; 

http://www.mojregion.eu/
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5) wystąpienia w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron umowy.  

 

§ 10 

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia współfinansowane jest przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 11 
1. Na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

Zamawiający, jako Administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w terminie, celu i zakresie realizacji 

niniejszej Umowy, niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług stanowiących 

Przedmiot Umowy. 

2. Zamawiający podpisze z Wykonawcą odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

 

§ 12 
3. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za kontakty z Wykonawcą jest Pani: 

Anita Murawska – Czapla Wicedyrektor Zespołu Szkół, CKU w Gronowie, e-mail: 

a.murawska_czapla@zsgronowo.edu.pl, tel. 600 68 58 13, po stronie Wykonawcy za 

kontakty z Zamawiającym odpowiedzialny/a jest …………………………………………  

2. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez powiadomienie drogą 

elektroniczną Zamawiającego, czy też Wykonawcy i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w ust. 1 Wykonawca będzie 

zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

uzna to za konieczne w celu wyjaśnienia sposobu wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 13 
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.  

 

§ 14 

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.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 15 

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

sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

mailto:a.murawska_czapla@
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§ 16 

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/STZM/2019 oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

 

 

 

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

/ Zamawiający /         / Wykonawca / 

 


