Załącznik nr 9 do siwz
WZÓR UMOWY ZLECENIE nr ……………………..
zawarta w … w dniu ……….. ………. 2013 roku, pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
reprezentowanym przez:
Dyrektora zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………
zwaną/zwanym w treści Umowy Wykonawcą
o treści następującej
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana w dniu .................... w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759) zwaną dalej „pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług
polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań, warsztatów, doradztwa
zawodowego, zajęć integracyjnych z psychologiem i pedagogiem w Szkole Podstawowej w
Oblęgorku, Gimnazjum w Oblęgorku oraz Szkole Podstawowej w Chełmcach w ramach projektu,
pn. „ Wspólnie osiągniemy sukces” ” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX,
Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań,
warsztatów, doradztwa zawodowego, zajęć integracyjnych z psychologiem i pedagogiem w Szkole
Podstawowej w Oblęgorku, Gimnazjum w Oblęgorku oraz Szkole Podstawowej w Chełmcach w
ramach projektu, pn. „ Wspólnie osiągniemy sukces” o numerze identyfikacyjnym WNDPOKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.
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działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
2 . Zadania i obowiązki Wykonawcy:
1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz złożoną ofertą,
2) opracowanie harmonogramu realizacji zajęć dodatkowych oraz uzgodnienie harmonogramu
z dyrektorami szkół, w których realizowany jest projekt,
3) opracowanie programów i tematyki zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów,
4) systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem danego rodzaju
zajęć (tj. dziennika zajęć, listy obecności),
5) opracowywanie i prowadzenie kart obserwacji uczniów i innej wymaganej dokumentacji
dotyczącej mierzenia rezultatów projektu, bieżącej kontroli postępów dydaktycznych
uczniów zajęć,
6) przygotowywanie i sporządzanie wymaganych sprawozdań

z postępu w realizacji

przedmiotu zamówienia,
7) opracowywanie i bieżące prowadzenie kart ewidencji czasu pracy wskazujących liczbę
przepracowanych godzin,
8) ścisłej współpracy z Zamawiającym,
9) sprawowanie opieki nad uczestnikami podczas prowadzonych zajęć,
10) oznakowanie dokumentacji, prowadzenie oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu
zlecenia oraz zobowiązuje się do wykonania prac określonych w niniejszej umowie
4. Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu zajęcia w ramach projektu prowadził/a będzie:
a).........................z … w Szkole Podstawowej/Gimnazjum w ....................,
b).........................z ….. w Szkole Podstawowej/ Gimnazjum w .....................
Punkt 4 zostanie wprowadzony do umowy w zależności od oferty Wykonawcy.
§2
1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w łącznej
wysokości .............zł brutto (słownie:........................)
2.

Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po

wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z miesięcznym harmonogramem wg. roku kalendarzowego.
3.

Zamawiający zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie za każdy przepracowany miesiąc

rozliczeniowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę karty czasu pracy. Wypłata wynagrodzenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nastąpi na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę, po zrealizowaniu liczby
godzin zajęć dodatkowych właściwych dla danego miesiąca. Wynagrodzenie przysługuje za
efektywnie przeprowadzone godziny zajęć dodatkowych.
4.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zlecenia w terminie do 14

dni od dnia otrzymania rachunku/ faktury z zastrzeżeniem ust. 5.
5.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminach uzależnionych od harmonogramu płatności

i przekazywanych przez Instytucję Pośredniczącą transz dotacji. W przypadku braku dostępności
środków Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaległe wynagrodzenie w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania na rachunek bankowy środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji
projektu.
§3
1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu
wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie umowy w formie
pisemnej.
3. W przypadku wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości proporcjonalnej do
wykonanych przez Wykonawcę czynności.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku
negatywnej ocena jego pracy przez osobę upoważnioną do hospitacji zajęć przez kierownika
projektu.
§4
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności n/w przypadkach:
a)

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

-

wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które

nastąpiło po wejściu w życie zawartej umowy,
-

wydłużenia okresu realizacji umowy na skutek okoliczności, których strony nie mogły

przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmian w harmonogramie realizacji projektu),
b)

Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
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-

w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego
w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie
mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

-

zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie
Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na
warunki realizacji umowy,

-

wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań
instytucji współfinansującej realizację umowy.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7
1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, jeden egzemplarz do dokumentacji Projektu oraz jeden egzemplarz dla
Zamawiającego.
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