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PROJEKT UMOWY 
 

 

Zawarta w dniu ________________ r. w Rybniku, pomiędzy: 

1. Miastem Rybnik Miasto Rybnik – Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka 

Blachnickiego w Rybniku 

ul. Śląska 14 

44-206 Rybnik 

zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez: 

Wicedyrektora – Ewę Tyl 

a 

_____________________ NIP ____________________ 

   zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez: 

      Właściciela firmy – ________________  PESEL: ________________________ 

 

 

 

§ 1 

Zamawiający oświadcza, że działa w oparciu o projekt  nr  WND-RPSL.11.01.04-24-02GH/17 

„Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju 

rybnickich szkół podstawowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli 

pt.____________________________________________, w ramach projektu „Z matematyką 

na Ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół 

podstawowych”. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego zakresu szkolenia 

uwzględniając warunki odnoszące się do szkolenia: 

a) szkolenie będzie przeprowadzone dla grupy nauczycieli liczącej ok. 12 osób;  

b) usługa będzie wykonana w terminie do 19 czerwca 2019 r., 

c) szkolenie będzie prowadzone w godzinach 15:30 – 18:30. 
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2. Osobą wskazaną przez Wykonawcę do prowadzenia szkolenia jest pani/pan 

_____________________________ 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia kserokopii dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje osoby wskazanej w ust. 2: _________________________ 

4. Zmiana osoby prowadzącej, o której mowa w ust. 2  jest możliwa tylko za pisemną zgodą 

Zamawiającego i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem szkolenia,  

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego,  

c) dostosowania programu zajęć do warunków technicznych panujących na terenie 

placówki, 

d) przeprowadzenia zajęć w sposób sumienny i z należytą starannością, 

e) przygotowania listy obecności uczestników szkolenia wg załączonego wzoru (Zał. 1 

Wzór listy obecności) i przekazania Zamawiającemu wraz z wystawionym 

rachunkiem/fakturą, 

f) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach związanych z realizacją 

zajęć, 

g) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wzoru listy obecności podczas 

szkolenia.  

2. Miejscem świadczenia usługi będzie Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka 

Blachnickiego w Rybniku, ul. Śląska 18a, 44-206 Rybnik. 

3. Zamawiający ma prawo nadzorować realizację zajęć, o których mowa w § 2 pod kątem: 

a) stanu realizacji zamówienia,  

b) prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia.  

4. W przypadku negatywnej oceny, Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie 

Zamawiającego – do niezwłocznej zmiany prowadzącego szkolenie. 

 

§ 6 

1. Cena za szkolenie wynosi: _______________ zł. 

2. Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu usługi objętej niniejszą 

umową przekroczy kwotę, o której mowa w ust 1. 
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3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

szkolenia, w tym: koszty materiałów dydaktycznych. 

4. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie zmiany 

stawki lub konieczności naliczenia podatku VAT. 

5. Warunkiem dokonania zapłaty za szkolenie jest: 

a) realizacja ustaleń określonych w niniejszej umowie, 

b) przedstawienie rachunku/faktury do 14 dni roboczych po zrealizowaniu szkolenia, 

 

 

§ 7 

1. Termin płatności ustala się na 14 dzień od dnia otrzymania rachunku/faktury. 

2. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w rachunku/faktury. 

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 płatne ze środków publicznych z 

przeznaczeniem na będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Z matematyką na Ty. Edukacja 

matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych” w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, 

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  

 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że nie jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

 

 

§ 9 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego.  

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

b) za każdy udokumentowany przez Zamawiającego przypadek nienależytego 

wykonania umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, ale nie więcej niż 50% 

wynagrodzenia brutto opisanego w § 6 ust. 1,  

2. Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć sytuację, gdy prowadzący szkolenie 

bez uzasadnionej przyczyny nie stawi się na zajęciach lub bez uzasadnionej przyczyny 
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skróci czas trwania zajęć lub nie zrealizuje założeń programowych – co zostanie 

stwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie własnych obserwacji 

lub uzasadnionych negatywnych opinii uczestników. 

3. Odstąpienie od umowy, jej wygaśnięcie (§ 6 ust. 2) lub rozwiązanie (ust. 3, § 13 ust. 7)  

nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar umownych przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu umowy. 

 

§ 11 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest: Ewa Tyl 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: _____________ 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, przy czym 

zmiana wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści 

Umowy. 

 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego  

z przepisami, o których mowa w ust. 1. Zamawiający realizuje obowiązki powierzone 

przez Administratora Danych Osobowych określone w ww. ustawie. 

3. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych 

osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzania i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (jeżeli 

dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych). 

4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie 

w celu realizacji umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego  

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych  

w wyniku realizacji umowy. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego, umożliwia Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w 

sytuacji odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 5. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w 

przypadku niedotrzymania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 

przez Wykonawcę. 

 

§ 13 

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 14 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku 

zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

 

§ 14 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez  

sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

 

 

§ 15 

1. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

2. Integralną część umowy stanowi oferta na wykonanie szkolenia. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Zał. 1 Wzór listy uczestników   
 

 
Szkolenie ___________________________________________________________________ 

Data: ________________________ 

Godziny od ______________do __________________  

Czas trwania: _________________________________ 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 

 
Lista uczestników: 

 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela  Podpis 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
 
 


