UMOWA Nr …………………………………
zawarta w dniu …………………………………… pomiędzy:
Zamawiającym: w imieniu Beneficjenta Gminy Miasta Tychy - realizatora projektu Technikum Nr 2 w Tychach
z siedzibą w 43-100 Tychy ul. Elfów 9, reprezentowanym przez Dyrektora Annę Chrobaczek
a
Wykonawcą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.
2.

§1
Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
szkolenia "E-marketing pod kątem SEO" dla uczniów klas technikum, podzielonych na 3 grupy szkoleniowe.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania zamówienia
i zatrudnia osoby posiadające wiedzę i doświadczenie do należytego wykonania zamówienia.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w terminie nieprzekraczalnym do 30 grudnia 2020 r. w
dniach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie ze złożoną w dniu ………………………….. ofertą,
która stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Harmonogram realizacji zadania będzie przekazany Zleceniobiorcy w dniu podpisaniu umowy osobiście.

3.
4.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przeprowadzenia zadania określonego w ofercie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w dni robocze
w godzinach popołudniowych określonych w zapytaniu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do
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§3
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania w terminie nieprzekraczalnym do 30 grudnia 2020 r.
w formie kształcenia on-line (w czasie rzeczywistym) na platformie szkoleniowej ……………………………..
w miejscu, dniach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z przesłaną ofertą, która stanowi
załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia do korzystania z ww. platformy
szkoleniowej, platforma będzie umożliwiać interakcję trenera i uczestników szkolenia za pomocą kamery,
mikrofonu i czatu oraz posiadać funkcję udostępniania tablicy/pulpitu. W celu poprawnego działania
platformy Wykonawca poda z odpowiednim wyprzedzeniem uczestnikom szkolenia minimalne
wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać urządzenie końcowe uczestnika, minimalne wymagania
dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik, niezbędne oprogramowanie
umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów i okres ważności linku
umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line.
Harmonogram realizacji zadania będzie przekazany Zleceniobiorcy do dnia …………………. drogą mailową na
adres …………………………………………………………
Zamawiający udostępnia na czas szkolenia Wykonawcy salę lekcyjną w swojej siedzibie, wyposażoną w
niezbędne łącza internetowe konieczne do realizacji szkolenia.

2.

3.

4.

niniejszej umowy.
Zapewnienia kadry osób (personelu Wykonawcy) realizujących opisaną wyżej usługę, w ilości niezbędnej
do prowadzenia wsparcia w sposób prawidłowy, zgodny z harmonogramem i w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Zaangażowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w ww. zapytaniu ofertowym.
Przekazania uczestnikom szkoleń czytelnych i przejrzystych materiałów szkoleniowych o których mowa w
zapytaniu ofertowym w formie elektronicznej (e-podręczników, plików, dokumentów przygotowanych w
dowolnym formacie, materiałów VOD itp.) na podany uprzednio przez uczestnika adres mailowy oraz na
adres mailowy Zamawiającego. Ww. materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników w formie
papierowej zostaną następnie przesłane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w celu ich
przekazania uczestnikom szkolenia w dogodnym, późniejszym terminie.
Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego – w tym dzienników zajęć, list
obecności uczestników szkolenia, potwierdzeń wysyłki materiałów szkoleniowych w formie np. mailowej
czy wydruku z platformy szkoleniowej, raportów podsumowujących, uwzględniających ewaluację
szkolenia przez uczestników (np. ankiety oceniające jakość i przydatność szkolenia) i związanych z
badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu oraz
zarchiwizowania pełnej treści szkolenia w na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu (na nagraniu
widoczny będzie trener prowadzący, bez konieczności utrwalenia wizerunku uczestników).

5. Ochrony danych osobowych uczestników
szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
6. Przeprowadzenia zajęć zgodnie z zasadą równości i niedyskryminacji (w tym osób
z niepełnosprawnościami) zgodnie z podpisanym przez trenerów oświadczeniem o niedyskryminacji,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. Przekazywania koordynatorowi projektu w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji
o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników, innego rodzaju problemach lub zaległościach.
8. Przekazania do siedziby Zamawiającego certyfikatów/zaświadczeń/dyplomów dla uczestników Projektu
(w języku polskim i angielskim) zawierających co najmniej logo (jak w nagłówku) oraz opis (jak w stopce
niniejszej umowy), liczbę godzin, sylabus oraz tytuł warsztatów, potwierdzających udział w szkoleniu i
nabycie umiejętności zawodowych.

3.

§5
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1. Pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie
realizuje usług zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne
Projekt pn. „Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku
pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs

2

2.

Strona

1.

§4
Zamawiający pokryje koszty realizacji zadania, zgodnie z otrzymaną ofertą, w wysokości
……………………………….. zł brutto/całość
(słownie: ……………………………………złotych brutto/całość) na
podstawie przekazanego faktury/rachunku do której będzie dołączona dokumentacja opisana w § 3 pkt 4
umowy.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeśli z przyczyn od siebie niezależnych
nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto bankowe podane przez Wykonawcę w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej pod względem
rachunkowym i formalnym faktury/ rachunku. Dopuszcza się wystawianie faktur częściowych przez
Wykonawcę w sytuacjach szczególnych w porozumieniu z Zamawiającym.

- w terminie 7 dni od daty doręczenia drugiego zastrzeżenia.
Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ustalonym terminie - w terminie 7 dni od dnia,
w którym usługi miały być świadczone.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
2.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

§6
W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdą niezrealizowaną godzinę zajęć.
W przypadku niezrealizowania godzin zajęć w łącznym wymiarze, o którym mowa w § 1 ust. 1
w terminie określonym do dnia ………………………….. r. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości
20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdą niezrealizowaną godzinę zajęć.
Kary umownej nie nalicza się w przypadku, gdy przyczyną niezrealizowania zajęć jest śmierć, ciężka
choroba, ciąża lub korzystanie z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego osoby
wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia, a także ciężka choroba członka rodziny
pozostającego pod opieką osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu zamówienia lub siła wyższa
o ile okoliczności te faktycznie uniemożliwiają realizację tych godzin i zostaną odpowiednio
udokumentowane przez Wykonawcę.
W przypadku nienależytego zrealizowania godzin zajęć, w tym w przypadku niezrealizowania godzin
zajęć przez osoby, o których mowa w § 6 ust. 3 bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4
ust. 1 za każdą nienależycie zrealizowaną godzinę zajęć.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania liczby godzin w całym okresie
obowiązywania umowy.
Kary umowne podlegają sumowaniu.
W przypadku zaistnienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający może domagać się
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Wykonawca

…………………………………………

……………………………………………..
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