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załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

WZÓR UMOWY              

UMOWA  

Nr  IR.271.37.2019.MT 

 

W dniu ………….. 2019 r. w Tarnawatce, pomiędzy GMINĄ TARNAWATKA    z siedzibą 

w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22 – 604 Tarnawatka, zwaną w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz, którego działają: 

 

PIOTR PASIECZNY – WÓJT 

przy kontrasygnacie 

ANETA PANKIEWICZ – SKARBNIK GMINY 

a 

firmą ………………………….., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, którego 

reprezentuje: 

……………………………………………… - 

…………………………………………………. 

 

na podstawie Regulaminu postępowania określającego zasady wydatkowania środków 

finansowych – o wartości nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, 

do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 

4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 zawarto umowę treści następującej: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie zajęć z sensoplastyki 

dla uczestników zajęć przedszkolnych w Przedszkolu w Tarnawatce ramach projektu 

pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” 

2. Celem zajęć z sensoplastyki jest m.in.: uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, 

wspieranie samodzielności, czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, doświadczenie 

sukcesów w realizacji swoich pomysłów, wspieranie aktywności we wprowadzaniu zmian i 

ulepszeń, wychodzenie ze schematów, elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym 

się świecie, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych itp. 

3.  Beneficjenci projektu to dzieci w  wieku 3-4 lata – uczestnicy projektu –„Przedszkolaki z 

Tarnawatki” 

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 72 godzin  zajęć dla  45 uczestników 

projektu. Po 24 godziny  dla każdej z trzech grup liczącej  maksymalnie po 15   uczestników. 

 

§ 3. 

1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz 

realizacji umowy są:  

• z ramienia Zamawiającego …………………………………………….. 

• z ramienia Wykonawcy:  ……………………………………………… 
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2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi określonej w §1 

przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowioną w ust. 1 osobę. 

 

§ 4. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy  do 30.06.2020r. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca jest  zobowiązany do przygotowania  scenariuszy zajęć. 

2. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę osobiście. 

3. Wykonawca  zobowiązany jest  ustalić z koordynatorem projektu dokładne daty zajęć 

- harmonogramu zajęć. 

4. Wykonawca bez zgody koordynatora projektu nie będzie mógł zmienić 

harmonogramu zajęć. Zmiana harmonogramu zajęć będzie dopuszczalna jedynie za 

pisemną zgodą koordynatora projektu i z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem 

przed zaplanowanym w harmonogramie zajęć ich terminem. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) ścisłej współpracy z koordynatorem projektu ze strony Zamawiającego, 

2) uzgadniania z koordynatorem projektu dokładnych terminów realizacji  

prowadzonych   zajęć w całym okresie realizacji zadania. 

3) bieżącego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności 

uczestnika na zajęciach oraz rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach. 

  4) Wykonawca załączy również do wykazu zasady ustalania zastępstw w przypadku 

 nieobecności prowadzącego zajęcia w grupie w celu uniknięcia sytuacji odwołania 

 zajęć.   

5) zapewnienia prawidłowej promocji prowadzonych zajęć z określeniem ich nazwy,    

nazwy  Zamawiającego oraz nazwy projektu. Wszystkie materiały oraz sale,  w 

których przeprowadzane  będą zajęcia będą musiały być opatrzone właściwym logo. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia w postaci: 

 1) dziennika zajęć, 

 2) list obecności, 

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych uczestnika, Wykonawca musi  działać 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), przy czym z Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa o 

powierzeniu mu przetwarzania danych osobowych uczestników; 

 

§ 6. 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych 

informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy.  

  

§ 7. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu  zmiany  okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie  leży   w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
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wykonywanie usługi może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. 

 

§8. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości uwzględnionej w cenie 

ofertowej, tj. ……….zł brutto, (słownie:  ………. złotych 00/100  brutto) za 1  godzinę  

zajęć. 

2. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1  składa się kwota netto ….. zł 

(słownie: …..zł 00/100) plus należny podatek zł  (słownie: ……….zł 00/100), za 1 

godzinę  zajęć. 

3. Zapłata za kurs dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionych na  Gminę 

Tarnawatka i doręczonych faktur  (lub rachunków) w terminie 7 dni od daty zakończenia 

każdej z tur realizacji zadania (zgodnie z § 4. ust. 1), po wykonaniu usługi,  oraz na 

podstawie dołączonej listy obecności osób biorących udział w kursie i po zdaniu i 

weryfikacji wszystkich wymaganych dokumentów. 

4. Należności Zamawiający ureguluje przelewem na konto podane przez Wykonawcę. 

5. Całkowita wartość zamówienia obejmująca  przeprowadzenie 72  godzin zajęć wynosi: 

………zł brutto (słownie: …………złotych 00/100 brutto), w tym kwota netto ……..zł 

(słownie: …………..zł 00/100) plus należny podatek ………. 00/100zł  (słownie: 

……… zł 00/100). 

6. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy należne kary 

umowne, naliczone zgodnie z treścią podpisanej umowy. 

7. Zapłata nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku w terminie 30 

dni. 

8. Faktura/rachunek ma być wystawiona na Gminę Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 

Tarnawatka, NIP: 921-19-81-850. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących okolicznościach i wysokościach: 

1) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

określonych w § 13 w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 5. 

2) Za zwłokę umożliwieniu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 10 w 

wysokości 0,2% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 5 za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego  w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 5., z 

zastrzeżeniem postanowień § 7.  

 

§ 10. 

Zamawiający ma prawo skontrolować zajęcia oraz  dokumentację dotyczącą kursu w każdej 

chwili podczas jego realizacji. Ma prawo dokumentować w postaci filmów i zdjęć 

prowadzone zajęcia. 

 

§ 11. 

Zamawiający w wyjątkowych wypadkach dopuszcza zmianę osoby prowadzącej zajęcia  

w przypadku zaistnienia konieczności zmiany prowadzącego z przyczyn losowych, których 

Wykonawca nie mógł przewidzieć.   
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§ 12. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w razie nienależytego 

wykonywania umowy przez Wykonawcę, jeżeli wskazane istotne wady nie zostaną,  

w zakreślonym poniżej terminie usunięte i usprawiedliwione, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu dokonanym przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach,  

w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia. 

2.W okolicznościach, określonych w ust. 1 wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia 

za wykonaną część umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust 6.   

 

§ 14. 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego  

i likwidacyjnego. Za skutecznie doręczone uważane będą wszelkie oświadczenia stron 

dokonane pod ostatnio podany przez stronę adres. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego  sąd powszechny.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:  


