Załącznik Nr 2 – wzór umowy

UMOWA (Wzór)

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy:
Gminą Bestwina z siedzibą
ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina
reprezentowaną przez ………………………………………………..
zwaną w dalszej treści Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………..……………
……………….…….………… ul………………………………., PESEL/NIP
zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia: Usługi szkoleniowej
obejmującej prowadzenie szkoleń dla uczestników projektu pn. „Umiem więcej i mogę
więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina”, zgodnie ze
złożoną ofertą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy, w zakresie szkolenia:
1. „Niezgrane dziecko” elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela
cz. 1, cz. 2
2. „WebQuest” - Nowoczesna, innowacyjna i skuteczna metoda
3. Skuteczność metod aktywizujących w realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego i wychowania przedszkolnego (nowatorskie i innowacyjne rozwiązania)
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pod kontem MEN)
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w
latach 2014-2020.

§2
1. Umowa jest zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia ……………… .
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2. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy będą placówki oświatowe na terenie Gminy
Bestwina.

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami i wymogami projektu,
2) zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytej staranności i dbałości o
interesy Zamawiającego,
3) opracowania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu szkoleń dla
uczestników projektu „Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów w Gminie Bestwina” oraz programu szkoleń i przedstawienia do
akceptacji Zamawiającego,
4) prowadzenia szkoleń zgodnie z projektem, programem szkoleń i harmonogramem zadań
w projekcie wg zaakceptowanego harmonogramu szkoleń,
5) dokumentowania szkoleń w dzienniku, kartach czasu pracy, listach obecności,
sprawozdaniach,
6) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
7) decydowania o doborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu szkoleń,
8). Przeprowadzenia diagnoz początkowych i końcowych.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
3. Po stronie Zamawiającego pozostaje:
1) nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń,
2) nieodpłatne udostępnienie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz materiałów
niezbędnych do prowadzenia szkoleń, będących w dyspozycji Zamawiającego.

§4
1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości
………………………. zł brutto.
2. Określona w ust. 1 łączna wartość zamówienia stanowi iloczyn jednostek szkoleń
zrealizowanych w okresie trwania umowy i stawki brutto za jedną jednostkę szkoleń,
zgodnie z załączoną ofertą.
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3. W okresie trwania umowy wynagrodzenie będzie płatne za okresy w systemie
miesięcznym.

Wynagrodzenie

płatne

będzie

przelewem

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 30 dni od jego wystawienia.
4. Podstawą

do

wystawienia

faktury/rachunku

będzie

potwierdzenie

wykonania

prawidłowego przedmiotu umowy (szkolenia) dokonane przez Zamawiającego.
5. Za datę dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Za zwłokę w zapłacie faktury/rachunku Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§5
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
do wykonania zlecenia.
2. Wykonawca nie może powierzyć prac objętych umową innym osobom, bez zgody
Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą.

§6
1. W przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. W wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada
Wykonawca,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. W wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonej w §4 ust. 1, gdy
Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada
Zamawiający.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
umowne.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z należnego
wynagrodzenia.
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5. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia 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 uzyskania wiadomości o tych okolicznościach.

6. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 3 Zamawiający ma prawo do odstąpienia
od umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego jej wykonywania przez
Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie odstąpienia,
w formie pisemnej.

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca.

Zamawiający

Wykonawca

……………………………………..

……………………………………..

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bestwina reprezentowana przez Wójta Gminy
Bestwina, z siedzibą: 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bestwina jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@bestwina.pl lub pisemnie na adres Administratora
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalności zapytanie ofertowe
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30
000 euro bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
- Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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