
   

„Kutno- miasto RÓŻnorodnych możliwości” 

RPLD.09.01.01-10-B082/19 

 

 

Kutno, 14.03.2020r. 

 

ROZEZNANIE CENOWE  

dot. Wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia kursu zawodowego ”Pracownik 

administracyjno-handlowy z modułem ECDL Excel”  w ramach projektu „Kutno-miasto 

RÓŻnorodnych możliwości" Nr RPLD.09.01.01-10-B082/19 
Oś Prioryretowa 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. 
 

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego 
Realizator projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, NIP 5260251374 w partnerstwie z 
SYNERGIA Iwona Święcicka, NIP 7291559499  

Dane do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem:  
Pani Joanna Spryszyńska, e-mail: ckkutno@zdz.edu.pl, tel. 24 253 37 42. 

 

II. Określenie trybu zamówienia  
Rozeznanie cenowe prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 

 

III. Opis przedmiotu  i termin realizacji zamówienia:   
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik 
administracyjno-handlowy z modułem ECDL Excel” w ilości 100 godzin dla 5 uczestników projektu 

prowadzącego do uzyskania kwalifikacji w okresie od 23.03.2020 do 22.05.2020r. Szkolenie zakończy się 
egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia oraz egzaminem zewnętrznym i wydaniem 
uprawnień kwalifikacyjnych. 
Przebieg szkolenia oraz jego efekty będą udokumentowane z wykorzystaniem harmonogramu zajęć, list 

obecności, dziennika zajęć, potwierdzeń otrzymania materiałów szkoleniowych, potwierdzeń odebrania 

usługi cateringowej, zaświadczeń, ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia oraz 

przeprowadzenie pre i post testu oraz przekazanie zamawiającemu protokołu na zakończenie szkoleń 

zawodowych-raportu wraz z dokumentacją zdjęciową. Uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu 

egzaminu wewnętrznego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wykonawcę.  

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji, o uczestniku który opuszcza 

zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości do realizatora projektu, przestrzegania zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji projektu w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 

w projektach RPO, prawidłowego oznaczenia Sali szkoleniowej. 

Szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń zostaniemy określony przez Zamawiającego w porozumieniu 
z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować dyspozycyjność Trenera. Wykonawca 

zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia imię i nazwisko Wykładowcy, który prowadzić będzie 
szkolenie oraz dołączyć oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach kadry do przeprowadzenia zajęć wraz z 
wymaganym 5 letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. W przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia usługi przez wskazanego Wykładowcę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
zastępstwo, z zastrzeżeniem że nowa kadra posiadać będzie takie samo doświadczenie zawodowe oraz 
kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń. 
Podana cena w formularzu oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem i 

zorganizowaniem szkolenia: zapewnienie odpowiedniej kadry do przeprowadzenia zajęć, zapewnienie sal 

niezbędnych do przeprowadzenia zajeć- sale wykładowe i komputerowe zgodnie z zasadami bhp i p.poż., 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością bez barier architektonicznych na terenie miasta 

Kutna, wyposażone w rzutniki multimedialne i ekrany, sprzęt  i pomoce dydaktyczne służące do 

prawidłowej realizacji zamówienia, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych i 

kwalifikacyjnych wraz z wydaniem zaświadczeń i uprawnień, zapewnienie uczestnikom w trakcie realizacji 

kursu cateringu oraz bufetu kawowego, zapewnienia materiałów szkoleniowych, skrypt lub opracowanie 

własne osób prowadzących zajęcia lub aktualny podręcznik dostępny na rynku dla każdego uczestnika, co 

powinno zostać potwierdzone pisemnie przez uczestnika.   
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IV. Wymagania: 
- aktualny wpis na dany rok kalendarzowy do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy,  min. 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń. W celu udokumentowania tego wymagania 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o posiadanym doświadczeniu na załączniku do 

rozeznania cenowego aktualnego na dzień składania oferty oraz załączyć kserokopię dokumentów 

potwierdzających posiadanie wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

  

V. Odbiorcy: 
Uczestnicy Projektu: osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bierne zawodowo,  w wieku 
18-67 lat, niepracujące, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego, w tym osoby                                             
z  niepełnosprawnościami. 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:  
Termin składania ofert upływa 20.03.2020r., godzina 12.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce składania ofert: Biuro projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie, ul. Jagiełły2, 99-300 Kutno lub mailowo: ckkutno@zdz.edu.pl 
Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa/kurierska (w formie pisemnej) skierowana na 
adres podany wyżej, ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób 

gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „Rozeznanie rynku – ZDZ – kurs zawodowy Pracownik 

administracyjno-handlowy z modułem ECDL Excel”, osobiście, elektronicznie. 

VII. Dodatkowe informacje 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: 

terminu realizacji umowy, harmonogramu realizacji umowy, ostatecznej liczby uczestników projektu w 

ramach umowy, zasad płatności (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. Zamawiający zastrzega że wynagrodzenie może ulec proporcjonalnemu 

zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników biorących udział w projekcie.  

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2- Oświadczenie Wykonawcy 

Załącznik nr 3- Klauzula informacyjna 

Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 5- Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do rozeznania cenowego 

 

......................................, dnia ........................... r. 
       (miejscowość)     (data) 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na prowadzone rozeznanie cenowe zapraszające do składania ofert na wykonanie 
zamówienia w ramach projektu: „Kutno- miasto RÓŻnorodnych możliwości"                                                         

Nr RPLD.09.01.01-10-B082/19 
Oś Prioryretowa 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. 

Dane Wykonawcy:  
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………….………………………………………………………………………….……………………… 
….……………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………. 

NIP: ………………………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………… 
Telefon/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-handlowy z 
modułem ECDL Excel” dla 5 uczestników projektu (1grupa) prowadzącego do uzyskania kwalifikacji. 

Przedmiot zamówienia Grupa Cena jednostkowa brutto za 

przeprowadzenie szkolenia dla 
1 uczestnika projektu, wraz 
przeprowadzeniem egzaminu 
kwalifikacyjnego 

Całkowita cena brutto za realizację 

całego szkolenia dla grupy wraz z 
przeprowadzonymi egzaminami 
kwalifikacyjnymi 

Szkolenie zawodowe 
„Pracownik 

administracyjno-handlowy 
z modułem ECDL Excel” 

1  
………………………………………….. 

(słownie: …………………………… 
………………………………………….. 
…………………………………………..) 

 
…………………………………………… 

(słownie: …………………………… 
………………………………………….. 
…………………………………………..) 

 
Imię i nazwisko trenera/wykładowcy, który będzie realizował zamówienie: 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, 

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

2. Oświadczam, iż dysponuję potencjałem osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia.  
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami niniejszego zapytania oraz wzorem umowy i nie wnoszę do 

nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 
4. Oświadczam, że usługi zaoferowane w odpowiedzi na prowadzone rozeznanie cenowe, spełniają wszystkie 

wymagania przedstawione w rozeznaniu. 
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych załączniku nr 1 do 

rozeznania cenowego: „Formularz oferty” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Wykonawcy 
(zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 
str.1) (RODO)). 

6. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 
zamówienia. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest: 
Pani/Pan : …………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………..., 
tel.……………………………………….....………………, e-mail. ………………………………..……………………………………………….. 

 
 
Miejscowość ............................, dnia ....................................  

 
................................................... 
(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy 

lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do rozeznania cenowego 

 

 

 

......................................, dnia ........................... r. 
       (miejscowość)     (data) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Oświadczam, że posiadam min. 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń o tożsamej lub zbliżonej 
tematyce do określonej w przedmiocie zamówienia. 
 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

 

Oświadczam, że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub 
drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub certyfikaty/zaświadczenia/ inne 
umożliwiające realizacje zamówienia. Oświadczam, że wskazana kadra do realizacji zamówienia, którą 
dysponuję, posiada minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamej lub zbliżonej 
tematyce do określonej w przedmiocie zamówienia. 

 

 

 

  

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

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do rozeznania cenowego 

 
 

Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO , zgodnie z art. 13 ust. 
1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakładem Doskonalenia Zawodowego  w Warszawie, 

00-252 Warszawa ul. Podwale 13, działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorstw oraz 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr 
KRS 0000025209, NIP 526-025-13-74, REGON 000512361, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Podwale 13, 00 – 252 Warszawa lub na adres mailowy: 

zarzad@zdz.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 

na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych . 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

- Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa;  

- Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku, w 

którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy                                

w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie i wynika z przepisów prawa.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania.  

Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym. 
 
 

 
 

             ………………………………………………….. 

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do rozeznania cenowego 

 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

 
 
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..…………………………………………………..…… 
reprezentujący/a:……………..…………………………………………………………………………………………oświadczam, że nie 
jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. Zakładem Doskonalenia 

Zawodowego w Warszawie. 
Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub                    w 
stosunku przysposobienia lub kurateli. 

             

 

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

(data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do rozeznania cenowego 

 
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG- WZÓR 

 
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 „Kutno- miasto RÓŻnorodnych możliwości”                    
nr projektu RPLD.09.01.01-10-B082/19, 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, współfinansowanego ze 
środków 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 
grupowego szkolenia: „Pracownik administracyjno-handlowy z modułem ECDL Excel” dla jednej 
grupy uczestników projektu (5 osób) na zasadach określonych w rozeznaniu cenowym.  

2. Szkolenie zawodowe odbywać się będzie zgodnie z programem szkolenia zawodowego, zgodnym 
ze standardem kwalifikacji dla zawodów Pracownik administracyjny oraz harmonogramem 

szkolenia. 
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 5 uczestników projektu, 
b. Przygotowania uczestników do egzaminu w sposób umożliwiający otrzymanie zaświadczenia 

ukończenia szkolenia i uprawnień kwalifikacyjnych; 
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 oraz sporządzenie i przekazanie 

Zamawiającemu raportu z ewaluacji, ankiety oceny szkolenia, kserokopie zaświadczeń ukończenia 
szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń 

d. Przekazanie Zamawiającemu oryginalnej dokumentacji prowadzenia zajęć. 
e. Zapewnienia uczestnikom projektu cateringu oraz bufetu kawowego. 

f. Rozpoczęcia zajęć od przekazania uczestnikom informacji w zakresie: terminu realizacji zajęć oraz 

współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFS, 
g. Informowania niezwłocznie Koordynatora projektu o wszystkich okolicznościach mogących wpłynąć 

na realizację projektu 
h. Przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

i. Stosowanie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS ora FS na lata 2014-
2020 

j. 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. 
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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 za przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika projektu, łącznie nie 
więcej niż ……………….. (słownie:………………) w ramach 1 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 
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§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 

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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


