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IR.271.1.168.2015                                                                                                         Załącznik nr 3 

 

UMOWA Nr …………. (wzór)  

zawarta w dniu ………… 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka , NIP: 797-201-60-15,                 

Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez  
Pana Dariusza Gizkę - Burmistrza Warki zwanym dalej „Zamawiającym” 
 a 
………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez ………………………………. 
 zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
Zamówienie realizowane jest na potrzeby Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Warka”-  realizowanego w ramach POIG 2007-2013. 
 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 17 Beneficjentów ostatecznych projektu w 
ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” 
zgodnie z zakresem opisanym w zapytaniu ofertowym. 

2. Sporządzenia dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej: 
   a)  Dokumentacja szkoleniowa tj.  

-harmonogram szkoleń zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Zamawiającego 

     - materiały dydaktyczne w postaci co najmniej materiałów szkoleniowych w wersji 
papierowej, nie mniej niż 15 stron w formacie A4, czarno-białe dla każdego uczestnika 
szkolenia  (plus jeden egzemplarz dla Zamawiającego) i w wersji elektronicznej. 

     - długopis, papier np. co najmniej 10 kartek formatu A4 lub notatnik – dla każdej osoby 
szkolonej 

    b) Dokumentacja poszkoleniowa tj.  
    - zdjęcia co najmniej 3 szt. każdej z grup szkoleniowych, kolorowe w wersji papierowej  
       o wymiarach min. 12x16cm na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej na 

CD zapisane w pliku o rozszerzeniu jpg o rozdzielczości min 300 dpi 
    - listy obecności każdej grupy szkoleniowej, z każdego dnia szkolenia indywidualnie 

podpisane przez uczestników (beneficjentów ostatecznych). Wzór listy obecności 
opracowuje Wykonawca i przekłada do zaakceptowania Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem pierwszego szkolenia. 

- listy odbioru posiłku/poczęstunku, otrzymania materiałów szkoleniowych w wersji 
papierowej i wersji elektronicznej oraz odbioru certyfikatów po odbyciu szkolenia. 
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    - certyfikaty dla każdego uczestnika szkolenia rozdane na ostatnich zajęciach 
potwierdzające odbycie szkolenia. Wzór certyfikatu musi zostać ustalony z 
Zamawiającym i wykonany przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kserokopie wszystkich certyfikatów. 

    - ankiety oceniające szkolenie indywidualnie wypełnione przez beneficjentów  
ostatecznych. Wzór ankiety Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 
3. Zapewnienia miejsca szkolenia w salach szkoleniowych na terenie miasta Warka.  
 
4. Zapewnienia minimum jednego ciepłego posiłku dziennie (drugie danie) oraz napoje ciepłe 
(kawa, herbata), zimne (np. woda mineralna)  i poczęstunek (ciastka) dla każdego uczestnika 
szkolenia.  
 
5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, 

stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1. Zrealizowanie na zlecenie Zamawiającego szkoleń zgodnie z § 1.  

2. Skrupulatne prowadzenie dokumentacji szkoleniowej wskazanej przez Zamawiającego: 
m.in. listy obecności i dokumentacji zdjęciowej. 

3. Przekazanie do siedziby Zamawiającego dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej w 
terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.  

 

§ 3 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 20.11.2015.  

 

                                                                         § 4 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określone zostało na kwotę 

brutto ……….. zł (słownie …………………………………….), w tym podatek 

VAT ………….. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy. 
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      § 5 
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, 

która zostanie wystawiona za całkowicie zrealizowany przedmiot zamówienia.. 
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionej przez niego 

faktury dostarczonej wraz z dokumentacją szkoleniową i poszkoleniową, o której mowa w      

§ 1,  w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości prac świadczonych na podstawie 

niniejszej Umowy i ma prawo sprawdzenia poprawności wykonanej pracy. 
 
 
 
      § 6 
 Wykonawca oświadcza, że: 
1. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy; 
2. zatrudnia kadrę posiadającą niezbędne umiejętności i kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 

do profesjonalnego wykonania przedmiotu Umowy; 
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

Umowy. 
  
      § 7 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie zadań będących przedmiotem umowy 

podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich 

wykonania. 
2. Realizacja zadań w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 
 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że przyjmując zlecenie do wykonywania zapoznał się z projektem, o 
którym mowa w §1, zasadami realizacji zlecenia w szczególności programu merytorycznego 
projektu, formularzami, instrukcjami i dokumentami, w ramach którego wykonuje zlecenie.  

 

§ 9 

Wykonawca wykona powierzoną pracę z dołożeniem należytej staranności oraz zgodnie z 
warunkami określonymi przez Zamawiającego.  
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§ 10 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i udostępnianie ich innym podmiotom 
upoważnionym do nadzoru i kontroli Zamawiającego.  

 

                                                                        § 11       

Strony ustanowią odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
zawartych w umowie w formie kar umownych w następujących wypadkach: 

Wykonawca płaci kary Zamawiającemu: 

a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto 
umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 
wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych do Wykonawcy, w wysokości 
10% wartości brutto umowy; 

Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy: 

a) za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej dla płatności 
nieterminowych – publikowane w organie rządowym „Dziennik Ustaw”. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% wartości brutto umowy;  
 

 
§ 12 

Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach formalnych związanych z wykonaniem 
niniejszej Umowy Zamawiający upoważnia ………………………….. 
 
 
      § 13 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności. 
 
 
      § 14 
Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej Umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać najpierw w drodze polubownej, a ewentualnych dalszych roszczeń dochodzić 

przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym dla Zamawiającego. 
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                                                                       § 15 
Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 
 
      § 16 
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
      § 17 
 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  
  
  
 
 
  
       ZAMAWIAJĄCY  :                                                                         WYKONAWCA : 
 
 
 

 


