Załącznik Nr 5 do zapytania Ofertowego
z dnia 16.02.2017 r.
COJ.271.8.2017
UMOWAi NR …
zawarta w dniu ……………… r. w Boguszowie-Gorcach
w ramach projektu „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pomiędzy:
Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach działające w imieniu Gminy Miasto
Boguszów-Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, reprezentowane przez
Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach Mariana Pierzynkę, zwane dalej
Zamawiającym,
a
Panem/Panią ………..…………………, zamieszkałym/-ą w ……………., ul. …………………,
legitymującym/-ą się dowodem osobistym seria i nr .................., PESEL ................................. lub
firmą ............................NIP…………………REGON………… z siedzibą w .............................
ul. .................., wpisaną do ................................................... pod Nr ......................................, zwanym/ą dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:.................................................................................,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania
prowadzonego na podstawie przepisu art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści :
§ 1 Przedmiot umowy i miejsce wykonania umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przygotowaniu
i prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji
i aktywizacji” nr WND-RPDS.09.02.04-02-0003/16 współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, numer i nazwa Osi
priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, numer i nazwa Działania: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości
usług społecznych, numer i nazwa Poddziałania: 9.2.4: Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych
ZIT
AW
w
części/częściach
zamówienia
publicznego
nr
………obejmującej/obejmujących zajęcia……………………. na warunkach zgodnych
z Ogłoszeniem o zamówieniu i ofertą Wykonawcy z dnia .……..…………… oraz
powiadomieniem o jej przyjęciu z dnia ………................ zwanej/zwanych dalej „przedmiotem
umowy”.
2. Miejsce wykonywania przedmiotu umowy:
 część ………….…- Świetlica Środowiskowa nr…. ul….;
 część ………….…- Świetlica Środowiskowa nr…. ul…..
§ 2 Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1. przygotowywania i prowadzenie zajęć (podział godzin w zależności od części), zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie projektu, ustalonym z Zamawiającym harmonogramem zajęć oraz
sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego ramowym planem zajęć
sporządzonym oddzielnie dla każdej części zamówienia;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2. dokumentowania zajęć: prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, formularzy wsparcia
itp. (w zależności od części zamówienia);
3. tworzenie i prowadzenie ustalonej z Zamawiającym dokumentacji monitorującej postęp
uczestników projektu niezbędny do oceny stopnia realizacji zakładanych w projekcie rezultatów;
4. monitorowania obecności dzieci na zajęciach (zapis nie dotyczy części 13 i 14) w tym:
a) do zbierania usprawiedliwień nieobecności uczestników projektu na zajęciach;
b) do zgłaszania koordynatorowi projektu nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika projektu na
więcej niż dwóch zajęciach oraz do zgłaszania wszelkich problemów związanych z frekwencją
uczestników projektu;
5. stosowania i wdrażania podczas realizacji zajęć w ramach projektu zasady równości szans
i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w tym zapoznanie się
z opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju aktualnymi Wytycznymi w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020;
6. zamieszczania w tworzonych dla potrzeb projektu dokumentach informacji o współfinansowaniu
projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz
znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa,
dolnośląskiego zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz aktualnymi wytycznymi w tym
zakresie, dostępnymi w Biurze Projektu oraz na stronach http://www.rpo.dolnyslask.pl/, http://rpowupdolnoslaski.praca.gov.pl/ ,
7. prowadzenia comiesięcznej ewidencji godzin i zadań realizowanych w projekcie oraz dotyczących
zaangażowania zawodowego w realizację innych projektów finansowanych z funduszy
strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych
beneficjenta i innych podmiotów i przekazywania go wraz z protokołem potwierdzającym wynik
rzeczowego wykonania zlecenia wraz z rachunkiem/fakturą za wykonanie zleceniaii;
8. niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej sytuacji mogącej spowodować
przekroczenie limitu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego Wykonawcy
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotówii;
9. niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej sytuacji mogącej powodować,
iż obciążenia wynikające z realizacji zadań w projekcie wykluczają możliwości prawidłowej
i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w projekcieii;
10. zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytej staranności i dbałości o interesy
Zamawiającego;
11. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczestników zajęć.
§ 3 Cena i warunki zapłaty
1. Wartość umowy wynosi łącznie : ……… zł brutto (słownie złotych: ……………...…….……….)
w tym:
1) Cześć nr ….. wynosi łącznie : ……… zł brutto (słownie złotych: ……………...…….……….) tj.
……. godz. x ……… zł brutto za jedną godzinę zajęć;
2) Cześć nr ….. wynosi łącznie : ……… zł brutto (słownie złotych: ……………...…….……….) tj.
……. godz. x ……… zł brutto za jedną godzinę zajęć;
3) Cześć nr ….. wynosi łącznie : ……… zł brutto (słownie złotych: ……………...…….……….) tj.
……. godz. x ……… zł brutto za jedną godzinę zajęć
i obejmuje realizację świadczeń wskazanych w § 1 i 2 oraz wszelkie inne świadczenia niezbędne
do prawidłowej realizacji umowy oraz wiążące się z tym koszty.
2. Płatności realizowane będą w odstępie jedno lub dwumiesięcznych (po upływie tego okresu),
zgodnie z ustalonym harmonogramem i po przedłożeniu rachunku lub faktury (w przypadku osób
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fizycznych dokonując potrącenia należnych świadczeń - zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych i składki ZUS).
3. Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie po przeprowadzeniu zajęć, dostarczeniu
rachunku/faktury oraz protokołu odbioru, złożeniu ustalonej dokumentacji merytorycznej, za
liczbę rzeczywiście przeprowadzonych godzin zajęć. Rozliczenie dokonywane będzie w odstępie
jedno lub dwumiesięcznym (po upływie tego okresu), zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym rachunku/faktury.
4. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku wstrzymania finansowania
projektu lub opóźnienia wpływu środków na realizację Projektu Zamawiający dopuszcza
przesunięcie terminu płatności wynagrodzenia w czasie.
5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji przekroczenia przez niego w
projekcie „Świetlice „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” nr WNDRPDS.09.02.04-02-0003/16 limitu 276 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów,
wynagrodzenie w danym miesiącu za wszystkie godziny ponad niniejszy limit nie będzie mu
przysługiwałoii.
§ 4 Osoby uprawnione do kontaktów
1.
1)
2)
2.

Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
po stronie Zamawiającego: ………………………..;
po stronie Wykonawcy: ……………………………
W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy (w przypadku choroby lub innych
zdarzeń losowych), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie osobę,
o której mowa ust. 1 pkt 1 lub inną wskazaną przez Zmawiającego osobę.
§ 5 Autorskie prawa majątkowe

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.

umowy, autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez siebie
w trakcie trwania Projektu i w związku z realizacją zlecenia na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie na wszelkich nośnikach i zwielokrotnianie (niezależnie od ilości egzemplarzy) każdą
techniką znaną w momencie przeniesienia praw, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi,
reprograficznymi,
plastycznymi,
informatycznymi,
fotograficznymi,
cyfrowymi,
multimedialnymi, audiowizualnymi,
wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci Internet,
rozpowszechnianie w całości lub części, w tym w sieci Internet,
dokonywanie zmian i modyfikacji,
wykorzystywanie we wszelkich postępowaniach, jako element samodzielny bądź część składowa
innych dokumentów,
samodzielne przekazywanie podmiotom trzecim w dowolnej formie oraz dowolnej ilości
egzemplarzy i w dowolnym celu,
publikowanie jako publikacja samodzielna lub jako część składowa dowolnej publikacji.
Przeniesienie praw opisanych powyżej nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
§ 6 Dane osobowe

1. Zleceniobiorca jako podmiot, któremu Zleceniodawca powierzył przetwarzanie danych
osobowych w zakresie: …… (zakres zostanie wskazany, indywidulanie dla każdej części
zamówienia) w trybie przewidzianym w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oświadcza i gwarantuje, że przekazane dane
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osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie oraz, że powierzone dane będą wykorzystywane tylko w celu realizacji niniejszej
umowyiii.
§ 6 Termin umowy
Przedmiot umowy wykonywany będzie w okresie od …….. 2017 r. do 30.06.2019 r..
§ 7 Ustalenia końcowe
1. Wykonawca nie wykonuje zlecenia pod kierownictwem Zamawiającego, wykonuje je
z zachowaniem należytej staranności samodzielnie. (zapis zawarty będzie w przypadku podpisania
umowy z osobą fizyczną)
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. (zapis zawarty
będzie w przypadku podpisania umowy z osobą fizyczną)
3. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące przy
wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy i oświadcza, że będzie ich
przestrzegał.
4. Wykonawca oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na wykonanie zlecenia (zapis zawarty
będzie w przypadku podpisania umowy z osobą fizyczną)
5. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.
922) (zapis zawarty będzie w przypadku podpisania umowy z osoba fizyczną)
6. Strony zgodnie przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy za
1-miesięcznym wypowiedzeniem ze względu na okoliczności, których nie można było
przewidzieć na dzień zawierania umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania
zleconych czynności.
9. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania zlecenia, Zamawiający ma prawo
odmowy wypłaty całości lub części umownej kwoty.
10. Sprawy sporne, wynikłe na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
11. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego
i Wykonawcy.
…….............................................
Zamawiający

....................................................
Wykonawca

i

Charakter umowy będzie uzależniony od statusu Wykonawcy, który zostanie wyłoniony do realizacji danej części
zamówienia, w przypadku wyłonienia do realizacji danej części zamówienia osoby fizycznej zostanie z nią podpisana umowa
zlecenia i nazwy Zamawiający, Wykonawca zostaną w niniejszej umowie zastąpione nazwami Zleceniodawca,
Zleceniobiorca.
ii
Zapis zawarty będzie w przypadku podpisania umowy z osobami stanowiącymi personel projektu w rozumieniu
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie, z którymi personel projektu to
osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście w tym osoby
wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, i osoby samozatrudnione
w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych.
iii
Zapis może zostać rozszerzony lub usunięty w zależności od charakteru Wykonawcy oraz specyfiki realizowanych części
zamówienia.
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