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Załącznik nr 5  

 
 

Wzór umowy  
UMOWA (ZLECENIE) NR …/2021 

 

Zawarta w dniu ……………………… r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Krupskim Młynie pomiędzy stronami: 

Województwem Śląskim - Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego, 

z siedzibą w 42-693 Krupski Młyn ul. J. Krasickiego 4,  

reprezentowanym przez: 

Beatą Mirotę – Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,  

działającej na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Śląskiego  96/20 z dnia 5 

lutego 2020 r. 

zwanej w dalej Zamawiającym, 

przy kontrasygnacie Głównego księgowego: Jana Micewicza 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

Umowa zawarta została z wyłączeniem przepisów dotyczących zamówień publicznych na 
podstawie art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych  
z późniejszymi zmianami. 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej 

poświęconych doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w zakresie ……………………….. 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie  dla uczestników Projektu 

„Z głową w przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego.  

2. Szkolenia prowadzone będą w trybie stacjonarnym, jednakże w przypadku zaistnienia 

konieczności wprowadzenia szkolenia on-line, Wykonawca prowadzić będzie szkolenie na 

platformie komunikacyjnej wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Szkolenia będą świadczone dla ….. uczestników projektu, Wymiar godzinowy świadczenia 

usługi wynosi 5 godzin szkoleniowych dla każdego szkolenia. Łączna liczba godzin 

szkoleniowych wyniesie 10  godzin.  
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4. Realizacja usługi polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń poświęconych doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela  w zakresie …………….  

5. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie programu szkolenia dla każdego szkolenia. 

Wykonawca musi przedstawić program szkolenia do zaakceptowania przez 

Zamawiającego. 

Szkolenia odbędą się w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim 

Młynie ul. Krasickiego 4. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkolenia on-line na 

platformie wskazanej przez Zamawiającego. Od strony organizacyjnej Wykonawcę 

wspierać będzie koordynator projektu. 

6. Wykonawca po ukończeniu szkolenia musi przedstawić dokumentację: 

a) listy uczestników podpisanych przez uczestników i prowadzącego 

b) zaświadczenie dla uczestników szkolenia  

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

a) oferta Wykonawcy z dnia …………. r.; 

c) Zapytanie ofertowe nr ……………… 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 25.06.2021 r. 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości nie większej niż ………. zł brutto (słownie złotych: …………zł 

00/100 brutto).  

2. Strony ustalają, iż wymieniona w ust.1 kwota wynagrodzenia pokrywa jednocześnie koszty 

dojazdu Wykonawcy do miejsca realizacji przedmiotu umowy oraz materiały szkoleniowe 

przygotowane dla uczestników.     

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 1, będzie płatne po wykonaniu każdej usługi przelewem  

w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/ rachunku, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT/rachunku.  

2. Wartość wynagrodzenia brutto, wskazana w § 3 ust. 1, obejmują wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wyczerpują wszelkie zobowiązania Zamawiającego 
względem Wykonawcy.  

3. Podstawę do każdorazowego rozliczenia wykonania przedmiotu umowy i zapłaty 

wynagrodzenia stanowi należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę oraz przekazanie 

Zamawiającemu ewidencji wykonanych godzin pracy wraz z listami obecności.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku na konto 

.................................................................................................................., 
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5. Zmiana numeru konta Wykonawcy nie wymaga aneksowania niniejszej umowy, o takiej 

zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej 

6. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego   

w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego 

wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie 

określonym w wezwaniu. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach:  

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust.1 

b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust.1, 

c) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 3 ust.1. 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym nr ……….. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. c) może zostać 

potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany pisemnie. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie, a ponadto Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną 

naliczoną na zasadach określonych w ust. 1 lit. b). 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 7 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

   1) ze strony Zamawiającego: ……………......, tel. …………………, e-mail: ………… 

   2) ze strony Wykonawcy:…………….., tel. …………., e-mail: ……………………….  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 

z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  
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§ 8 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  

a) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, których 

nie można przewidzieć na etapie zawierania umowy oraz w związku  

z przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lecz przez Zamawiającego 

niezawinionymi, 

b) zmianę terminu wykonania umowy w związku z przyczynami leżącymi po stronie 

Wykonawcy lecz przez Wykonawcę niezawinionymi, po ich uznaniu przez 

Zamawiającego i wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania, 

c) zmiany odnoszące się do zakresu usług, co może być podyktowane względami 

merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności potrzebą odbiorców pomocy, 

d) zmiany dotyczące średniej liczby godzin usług świadczonych w danym miesiącu, co 

może być podyktowane względami merytorycznymi lub organizacyjnymi,  

w szczególności potrzebą odbiorców pomocy, które to zmiany nie wpłyną na ogólną 

liczbę usług zaplanowanych do realizacji w ramach niniejszej umowy, 

e) zmiany oznaczeń stron ze względów formalno-prawnych. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także  

w przypadkach, gdy: 

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym   

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  

b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, 

c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub/i 

Pośredniczącej, 

d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

§ 9 

Obowiązek informacyjny – dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”,  

Dane przetwarzamy z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zgodnie, z którym mamy 

prawo przetwarzać dane osobowe i jest to niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy. Brak 

podania danych skutkować będzie niemożliwością podjęcia z  nami współpracy. 

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Administratorem danych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy adres ul. Krasickiego 4, 
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42-693 Krupski Młyn email:sekretariat@mowkrupskimlyn.pl strona internetowa: bip-

slaskie.pl/mowkp;  

Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Leszek 

Praszowski nowator@nowator.edu.pl 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez 

sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
     ..............................................                                                   ......................................... 
                 Zamawiający                                     Wykonawca 


