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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Załącznik 7 

 
 

Umowa nr 		./2011 
 
 

zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą", w dniu  .......................  2011r., 22222.. pomiędzy: 
 
Okręgową Komisją Egzaminacyjną  w Łodzi, 94-203 Łódź, ul. Praussa 4 

reprezentowaną przez: 

Danutę Zakrzewską   -  Dyrektora 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

a  

2222222222222222222222222222222222222.......222.2 

reprezentowanym przez: ........................................................................................................... ......... 

NIP ................................................ , REGON .........................................  

zwanym dalej „Wykonawcą", o następującej treści: 

 

Strony na wstępie wskazują, iż : 

1. Oferta - złożona przez Wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego na wybór 

podmiotu świadczącego usługę obejmującą cykl szkoleń grupowych dla kandydatów na 

autorów zadań, z zakresu tworzenia zadań egzaminacyjnych w oparciu o zmodernizowane 

podstawy programowe kształcenia w zawodach wg KZSZ (Klasyfikacja Zawodów 

Szkolnictwa Zawodowego) - odpowiada warunkom zamówienia. 

2. Wykonawca został powiadomiony o wyniku postępowania przetargowego przez 

Zamawiającego w dniu  ...................... 2011 roku. 

3. Zawierając niniejszą umowę strony opierają się na warunkach podanych przez 

Wykonawcę w ofercie przetargowej, o której mowa w ust. 1, stanowiącej integralną część 

umowy oraz na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić cykl szkoleń grupowych dla 

kandydatów na autorów zadań, z zakresu tworzenia zadań egzaminacyjnych w oparciu o 

zmodernizowane podstawy programowe kształcenia w zawodach wg KZSZ 

2. Miejsce szkolenia:  .........................................................................................................  
(adres i nazwa obiektu) 

3. Łączna przewidywana liczba uczestników szkolenia - 22222 osób w 22 grupach. 

4. Łączna liczba godzin szkolenia wynosi 70 godzin dydaktycznych pomnożone przez  2.. 

grup, tj. 2222 
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Termin i warunki wykonania umowy 

§ 2   

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenia w następujących terminach : 

 a) 15.10.2011 do 30.11.2011 (3 grupy szkoleniowe) 

 b) 01.01.2011 do 31.03.2012 (1 grupa szkoleniowa) 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z programem dostarczonym 

przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę dla Zamawiającego z dołożeniem najwyższego 

stopnia staranności oraz mając na względzie interes i dobre imię Zamawiającego. 

4. Wykonawca w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz poza 

tym czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na 

interesy lub dobre imię Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac określonych umową osobom innym niż 

wskazane w ofercie. 

6. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, zapewnia odpowiadające oczekiwaniom Zamawiającego: salę szkoleniową w   

Łodzi wyposażoną w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, w tym komputer i projektor 

multimedialny; warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia; przybory 

piśmiennicze oraz materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu 

szkolenia; serwisy kawowe, całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie w hotelu;  

prowadzenie list obecności z każdego dnia szkolenia i przekazywanie ich Zamawiającemu po 

zakończeniu zajęć w danym dniu; przekazywanie na bieżąco do wyłącznej dyspozycji 

Zamawiającego prac końcowych uczestników szkolenia; zwrot kosztów podróży uczestnikom 

mieszkającym poza miejscem szkolenia, którzy ukończą kurs zgodnie z zasadami określonymi 

przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres usług i wymagań Zamawiającego stanowi załącznik 

nr  1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

7. Strony zgodnie ustalają,  że nie później niż 4 dni po  zakończeniu szkolenia każdej grupy 

Wykonawca sporządzi protokół, w którym Zamawiający potwierdzi jego wykonanie. Wzór 

protokołu stanowi załącznik nr  2 do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się umieszczać na wszystkich wytworzonych przez siebie 
materiałach stosowne oznaczenia oraz informację o realizowanym projekcie, 
współfinansowanym ze środków EFS; wzory oznakowań Zamawiający przekaże Wykonawcy 
po podpisaniu umowy. 

Cena  

§ 3 

1. Strony umowy ustalają wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za zrealizowanie umowy na 
kwotę nieprzekraczającą..................... zł brutto (słownie: 222...........22.........22...222 
złotych, w tym należny podatek VAT). 

2. Cena w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia wynosi  ........................................... zł 

brutto (słownie: ..................................................................... złotych, w tym należny podatek 

VAT). 

3. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie wykonane usługi, co oznacza, że 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówień do maksymalnych kwot 

wskazanych powyżej, w przypadku, gdy grupa szkoleniowa liczyć będzie mniej niż 20 
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uczestników. Sposób wyliczenia wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia grupy liczącej 

poniżej 20 osób określony został w § 3 ust. 5 niniejszej umowy. 

5. Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia danej grupy 

uczestników  ustalona zostanie jako należność za przeszkolenie pełnej grupy uczestników (20 

osób) pomniejszona o 50% należności za przeszkolenie każdego z nieobecnych wg.  ceny 

jednostkowej podanej w formularzu ofertowym przez Wykonawcę za przeszkolenie jednego 

uczestnika.  

6. Zamawiający określa minimalną ilość uczestników szkolenia na 10 osób.  

7. Wykonawca w momencie zamówienia usługi będzie zobowiązany do regulowania należności 

z tytułu ich realizacji ze środków własnych.  

8. Wynagrodzenie płatne będzie w dwu transzach po przeprowadzeniu cyklu szkoleń 

wskazanych w § 2 ust. 1 a) i b) niniejszej umowy, na podstawie faktur. 

9. Zapłata zostanie dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

10.Za dzień zapłaty strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

11.W razie opóźnienia w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

§ 4 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci 100 % wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) w przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może pomniejszyć kwotę 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 o 20 %. 

2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez 

Zamawiającego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Wykonawcę, w wyniku czego Zamawiający doznał szkody. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

część wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, proporcjonalnie do 

należycie zrealizowanej części zamówienia. 

4. Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 
Postanowienia końcowe 

§ 5  

Do realizacji umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest  222222222..22., 

e-mail 2222222222..222, 

a ze strony Wykonawcy 222222222222., e-mail 2222222222..2..2..  . 

§ 6 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory wynikające na tle realizowania niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i mogą być dokonywane jedynie w granicach postanowień art. 144 

ustawy. 

4. Na zasadach określonych w art. 145 ustawy - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

5. W związku z współfinansowaniem niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania 

wszelkich dokumentów dotyczących umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla instytucji 

krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

Wykonawca: Zamawiający: 

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


