
 

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
 

Zawarta w dniu ………………...r. pomiędzy: 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie przy ul. 
Jagiełły 2, 99-300 Kutno wpisanym do KRS pod numerem 0000025209 NIP 526 025 13 74 Regon 
000512361 reprezentowanym przez Dyrektor Różę Karasińską  zwaną dalej Zamawiającym, 

a  
…………………. z siedzibą ……………. KRS……………… NIP………… Regon………………., reprezentowaną/ym 
przez ………….. zwaną/y, dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie Stronami. 
o następującej treści: 
 

Umowa zawarta jest w ramach realizacji projektu „„Powrót do aktywnego życia- aktywizacja 
społeczno-zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego” nr projektu RPLD.09.01.01-10-
F005/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowany jest 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  
§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia 
grupowych szkoleń: „Pracownik administracyjno-biurowy” dla dwóch grup uczestników 
projektu, 1 grupa- 8 osobowa, 2 grupa-10 osobowa wraz z dostarczeniem materiałów 
dydaktycznych (materiały szkoleniowe: podręcznik lub skrypt, zeszyt, długopis, każda 
osoba musi otrzymać swój egzemplarz, nie dopuszcza się sporządzania kserokopii 

podręczników). 
2. Szkolenie zawodowe odbywać się będzie z godnie z programem szkolenia zawodowego 

(załącznik do umowy), zgodnym ze standardem kwalifikacji dla zawodów Pracownik 
biurowy i Pracownik administracyjny oraz harmonogramem szkolenia (załącznik do 
umowy). 

3. Program szkolenia obejmować musi zajęcia praktyczne i teoretyczne w wymiarze 100 

godzin. Jako godzinę szkolenia rozumie się 45 minut. 

4. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom szkolenia: sale dydaktyczne, dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami bez barier architektonicznych zgodnie z ogólnymi 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażoną m.in. w rzutniki multimedialne, 
ekrany, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację 
szkolenia, wyposażoną w odpowiednią ilość miejsc, krzesła, stoliki. Szkolenie powinno być 
zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach posiadających odpowiednie warunki 

sanitarne i spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Sala zapewniona przez Wykonawcę znajdować się musi na terenie miasta Kutno 

(województwo łódzkie, powiat kutnowski). 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. Organizacji i przeprowadzenia grupowego szkolenia dla 18 uczestników projektu, 
b. Przygotowania uczestników do egzaminu w sposób umożliwiający otrzymanie 

zaświadczenia ukończenia szkolenia, 
c. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji szkoleniowej: dzienniki zajęć, listy obecności, 

potwierdzenia odbiorów: harmonogramu, cateringu, materiałów szkoleniowych, 
zaświadczenia ukończenia szkolenia, testy na początek i zakończenie szkolenia, test 

końcowy, ankiety oceny szkolenia, kserokopie zaświadczeń ukończenia szkolenia, rejestr 
wydanych zaświadczeń 

d. Przekazanie Zamawiającemu oryginalnej dokumentacji prowadzenia zajęć. 
e. Zapewnienia uczestnikom projektu cateringu (obiad składający się z pierwszego i drugiego 

dania, napój, ciastka, suche przekąski, kawa, herbata, woda, mleczko do kawy, cytryna, 

cukier) 

f. Rozpoczęcia zajęć od przekazania uczestnikom informacji w zakresie: terminu realizacji 
zajęć oraz współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS, 

g. Sporządzenia protokołu wykonania usługi i przekazanie Zamawiającemu 



 

h. Informowania niezwłocznie Koordynatora projektu o wszystkich okolicznościach mogących 

wpłynąć na realizację projektu 

i. Przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
j. Stosowanie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS ora FS na lata 

2014-2020 
k. Sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, ze będzie świadczyć usługi opisane w §1 z należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do realizacji 
zamówienia oraz ze  znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie 
zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, ze nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko 
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych 
lub za przestępstwo skarbowe. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi o których mowa w terminie od dnia 

……………………… do dnia …………………. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług o których mowa 

powyżej, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany. 

 
§5 

1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie                       
w wysokości: 
a. …………………………… zł brutto 9słownie……………) za przeprowadzenie szkolenia dla                        

1 uczestnika projektu, łącznie nie więcej niż ……………….. w ramach 1 grupy 
b. …………………………… zł brutto 9słownie……………) za przeprowadzenie szkolenia dla                      

1 uczestnika projektu, łącznie nie więcej niż ……………….. w ramach 2 grupy 
2. Zamawiający zastrzega ze wynagrodzenie może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu ze 

względu na zmniejszoną liczbę uczestników biorących udział w projekcie. 
3. Płatność za realizacje przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi najpóźniej                  

w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktury/rachunku, dostarczeniu 

wszystkich dokumentów potwierdzających wykonanie niniejszej umowy i zaakceptowaniu 

ich przez Zamawiającego. Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. 

4. Zamawiający informuje, ze termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od 

terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 

Wykonawca i może ulec opóźnieniom. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień 

umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji 

Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji 

projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany 

załączników do umowy.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§6 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, 
harmonogramem i ustaleniami stron umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości 

wykonywania ustaleń umowy. 
3. Strony ustalają iż formą odszkodowania są kary umowne: 

- Przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy-                          

w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem; 

- Przewiduje karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy-                       

w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności; 

- Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych                               

z wynagrodzenia Wykonawcy; 



 

- Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; 

4. w przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie 
mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowanie na zasadach ogólnych. 
 

§7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania wyłącznie             

w celu wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku                       
z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim 
niezwiązanych z wykonywaną usługą informacji, wszelkich danych pozyskanych podczas 
realizacji zamówienia dotyczących przedsiębiorstwa, uczestników projektu. 

2. Wykonawca oświadcza, że dzieła powstałe w trakcie realizacji Umowy stanowiące przejawy 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze, zwanej dalej Utworami, stanowić będą 
wynik jego własnej twórczości nie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.  

3. Autorskie majątkowe prawa do Utworów, powstałych w ramach realizacji usługi, na 
wszystkich znanych prawu autorskiemu polach eksploatacji, przechodzą na Zamawiającego. 
Za przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nie przysługuje wynagrodzenie. Całość 
wynagrodzenia, łącznie z powstałymi utworami, zawiera się w kwocie wynagrodzenia 
wskazanej w § 5 pkt. 1 

 
§8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron wynikające z ustaleń 
niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla oceny praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest 
prawo polskie. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy 
jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. 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. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
 

…………………………………                                                                     ……………………………………… 
 
Załączniki: 

1. Harmonogram szkolenia 
2. Program szkolenia 

 

 
 


